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ISPANIJA NORI SUARTĖTI SU EUROPOS
EKONOMINE BENDRUOMENE
Atrodo, laimėjusi nauja proeuropietiška grupė

PARYŽIUS. — Ispanija pa- Ispanijos nutarimas bendra- 
reiškė norą susisieti su Europos darbiauti su Europos Ekonomi- 
Ekonomine Bendruomene, siek- ne Bendruomene rodo, jog jau
dama tapti jos pilna nare. Šis na “proeuropiška” vyriausybės 
žygis turės dideles Ispanijai ir grupė laimėjusi. Ši grupė nori, 
Europai politines ir ekonomines kad Ispanija besikuriančioje su- 
pasekmes. jungtoje Europoje taptų pilna

Generalissimo Francisco Fran narė.
Uo vyriausybė daugiau kaip T .. , , .
vienerius metus svarstė Euro- n Pa^°S ,am. a^. onus, 
pos Bendros Rinkos klausimą. Mlr“da ltelke M**
į, - , , . 'Europos Ekonominei Bendruo-Šesių valstybių bendruomenei . . r, . .... . . ., . menei arba Bendrosios Rmkospraėjusį menesj susitarus bend- ... - „ . , .- . įstaigai Briuselyje. Jis yra ad-ros žemes ūkio politikos reika- / . ., . , . _  . . resuotas prancūzų užsienio rei-lais, kun graso ispanų ekspor- . . .... . T .. . .. . mmistenui ir dabartiniamtui, Ispanijos vynausybe pasi- ,
ryžo susisieti su Europos Eko- Bendruomenes mi-
nomine Bendruomene. tarybos PInnlnmkui &

Murville.

priartėjus prie dabartinių Eu
ropos Ekonominės Bendruome
nės valstybių. Šią bendruome
nę sudaro Prancūzija, Vakarų 
Vokietija, Italija, Belgija, Olan
dija ir Liuksemburgas.

Generolas Paul D. Harkins va
dovaus naujam JAV kariniam da
liniui, suorganizuotam Pietų Viet
name, kur JAV 60 milijonų do
lerių pasiųsta išleisti, kad būtų 
pastatyta užtvara prieš raudonų
jų agresiją pietryčių Azijoje. Har
kins dabar yra JAV karinių da
linių Pacifike vado pagalbininkas.

*

Vokiečiu planas 
pastatyti paminklu 

gen. Marshallui
FRANKFURTAb, Vokietija, galinti “pasilikti nuošaliai”, Eu- 

Vokiečiai planuoja Frank- i popai artėjant į vienybę.

Prašyme pasakyta, jog Is
panija “niekada nepamirš” savo 
tradicinių ir istorinių ryšių su 
Europa. Ir pridėta, kad ji ne-

furte pastatyti paminklą a. a. 
generolui George C. Marshallui, 
kaip autoriui plano, kuris pagel mo dabar, notoje sako, jog ji 
bėjo atsigauti Europos ekono
mijai.

Marshallo paminklo komite
tas vasario 11 dieną pranešė, 
jog pirmąją $1,000 premiją už 
paminklo projektą gavęs Miun
cheno prof. Toni Stadler, bet 
jury rekomendavo panaudoti an 
trosios premijos projektą sta
tyti paminklą (statulą), šio pro 
jekto autorius yra prof. Hans 
Wimer iš Miuncheno.

Ispanija, prašydama įsijungi-

“kurią dieną”, gal būt, liks pil
na

Darbininkų susidūri
mai su komunistine 

milicija
Rytų Vokietijoje trūksta maisto

BERLYNAS. — Spauda pra
neša, kad visoje eilėje Rytų Vo- ■ 
kietijos miestų, kaip Frankfur
te prie Oderio, Magdeburge, Je
noj ir kituose pramonės centruo 
se, įvyko atviri darbininkų su
sidūrimai su komunistine mili
cija, reikalaujant daugiau mais
to gaminių parduotuvėse.

Spaudos žiniomis, paskutiniu 
metu maisto gaminių pristaty
mas komunistų valdomoj Rytų 
Vokietijoje yra labai netvarkin
gas. Trūksta būtiniausių mais
to gaminių. Darbininkai davė 
suprasti valdžios įstaigoms, kad niginis. 
neramumai tęsis tol, kol bus 
užtikrintas normalus gyventojų 
aprūpinimas maistu.

nare ,jos ekonomijai labiau

NAUJAUSIOS 
ŽINIOS

— Vakar Paryžiuje socialis
tai, remiami komunistų, ruošė 
demonstracijas prieš preziden
to de Gaulle vyriausybę, nors 
ji ir buvo uždraudusi susibūri
mus. Policijai budint gatvėse 
ir uždarius šešias požemines 
traukinių linijas, demonstran
tai nepasiekė savo tikslo. Va
kar po pietų Paryžiuje buvo 
ramu.

— Sovietų diktatorius Chruš
čevas pasiūlė, kad aštuoniolikos 
valstybių atstovų nusiginklavi
mo konferencija, kuri bus pra
dėta kovo 14 dieną Genevoje, 
Paryžiuje, būtų viršūnių kon
ferencija, vadinasi valstybių gal 
vos turėtų suvažiuoti.

Britanijos ambasadorius 
Washingtone Gore vakar pa
reiškė, kad dar nėra tinkamas 
laikas nusiginklavimo viršūnių 
konferencijai. Pirmiausiai šio 
klausimo svarstymui turi kelią
paruošti užsienio reikalų minis-, 
teriai, ir tik po to valstybių gal
vos galėtų sėsti prie konferenci 
jos stalo. Tos pačios nuomonės 
esančios ir Jungtinės Amerikos 
Valstybės.
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SALAZARAS IR FRANCO PLANUOJA
PORTUGAEIJOS-ISPANLJOS FEDERACIJA

Ispanijos

Franco kaskart kritiškiau žiuri į Jungtinių Tautų veikimą

MADRIDAS.
Franco ir Portugalijos Salaza
ras nusprendė susitikti ir aptar 
ti tų abiejų kraštų federacijos 
sudarymą. Ta federacija apjung 
tų visą Iberų pusiasalį. Jų pa
sitarimui vieta parinkta Ispa
nijos mieste Ciudad Rodrigo, 15 
mylių nuo Portugalijos sie
nos. Šitokio pasitarimo ypač 
siekė Salazaras. Manoma, kad

Diktatoriaus Chruščevo
patikėtinis Kuboje

Jis iškyla tikresniu diktatorium už Castro

HAVANA. — Kuboje iškyla, 
nauja politinė jėga — Chrušče
vo patikėtinis .ryžtingas komu
nistas Blas Roca. Jis nėra net 
nei Castro vyriausybės narys, 
bet jo įtaka žada pralenkti pa
ties Castro įtaką. Tai skelbia 
Kuboje lankęsis ir įvykius ty
ręs “U. S. News & World Re- 
port” (vasario 19 d.) redakci-

■ jos narys Carl Migdail.
Blas Roca yra mulatas. Per 

32 metus jau būdamas komu
nistų partijos nariu, jis rastas 
nenukrypstąs nuo Maskvos li
nijos, o dabar — ištikimas Chru

ščevo sekėjas. Daugelis yra įsi- 
! tikinę, kad jisai taps tikruoju 
i Kubos diktatoriumi. Korespon
dentui susidarė įspūdis, kad ji
sai laiko Castro tokiu karštu 
revoliucijos mėgėju. - Roca yra 
šaltas, apsvarstąs. Jame nėra 

i to isteriško karščiavimosi, ko- 
l kiuo žymus Castro. Jis žino, ko 
kompartija nori Kuboje ir žino, 

i kaip to siekti.

Portugalija, netekusi Goos (In
dijoje), dabar nori sustiprinti 
galimybes išlaikyti kitas jai pri. 
klausomas užjūrio sritis. Remia 
mas Franco karinių jėgų, tu
rinčių pusę milijono vyrų, Sa- 
iazaras lengviau galėtų numal
šinti maištininkus Angoloje (Va 
karų Afrikoje) ir kitos Portu
galijai priklausančiose užjūrio 
žemėse.

Pranešdamas tą žinią, “Chi
cago Sun-Time” (vasario 12 d.) 
informatorius sako, kad suda
rius tokią federaciją niekas ne
begalėtų protestuoti prieš Ispa
nijos intervenciją Angoloje ir 
Mozambike ,be kurių Portugali- Ispanija, 
ja vargiai ar galėtų išsilaikyti.

Salazaras įsitikinęs, kad ry
šys su Franco jam labiau pa
dėtų išsilaikyti prieš Jungtinių

Tautų spaudimą. Salazaras da
bar turi 72 m. amžiaus ir Por
tugaliją valdo jau 33 metai 
Franco turi 69 m. ir Ispaniją 
valdo nuo 1936 m. civilinio karo 
pabaigos. Abudu kraštai turi 

! ryšius su Jungtinėmis Ameri- 
‘ kos Valstybėmis: Portugalija 
per Šiaurės Atlanto sąjungą 
(Nato), o Ispanija, kuri nėra 
NATO narė, turi ryšius su JAV 

j dėka susitarimo apie amerikie
čių bazes. Einant 1953 m. susi
tarimu, JAV sutiko Ispanijoje 
įrengti tris didesnes aviacijos 
bazes, kurių kaina $350 mil. 
ir kuriomis naudojasi JAV ir

Ruošiasi ateities 
darbams

— Beraščiai Vengrijoje. “Nep 
szabadsag”, oficialus vengrų ko 
munistų partijos laikraštis, pra 
nešė sausio 12 dieną, kad Veng
rijoje yra 333,300 beraščių. Ven

Julio Amoedo, Argentinos am
basadorius Kuboje, ir jo sūnus 
Alexander, 5 metų, buvo sustoję

I Miami tarptautiniame aerodrome grį-joje yra JQ milijonų gyven- 
pakeliui į namus Buenos Aires J J

1 mieste, atšaukus jį iš Havanos.j

Ir Ispanija, ir Portugalija y- 
ra abidvi Jungtinių Tautų na
riai, nors Salazaras yra pareiš
kęs linkimą išstoti iš tos tarpt 
organizacijos.

Franco kaskart kritiškiau žiū 
ri į Jungtinių Tautų veikimą. 
Jis kaltina, kad Sovietų veto, 
sulaikant galimus Jungtinių Tau 
tų žygius ryšium su Goos įvy
kiais, sunaikino “visas viltis, 
kad taikiomis priemonėmis gali 
būti pasipriešinta prieš jėgą”.

Michael V. Forrestal, 34 metų, 
sūnus a. a. James Forrestal, kalba

“Gedos siena”
NIURNBERGAS, Vokietija. 

— Niurnberge ir kai kurių kitų 
Vakarų Vokietijos miestų cent
ruose yra pastatytos simboli
nės sienos, kurios primena ko
munistinę “gėdos sieną”, ski
riančią Berlyną į dvi dalis.

procesija
BOMBEJA, Indija. — Šiomis 

dienomis Bombėjaus mieste į- 
I vyko tyli atgailos procesija už, 
i persekiojamus tikėjimo brolius 
komunistų pavergtuose kraštuo telefonu Sherman ir Sterling tei

sininkų įstaigoje New Yorke, pre
zidentui Kennedžiui jį paskyrus 
JAV Saugumo Tarybos vyresniu 
nariu prie Baltųjų Rūmų. For-1 
restalio tėvas buvo pirmasis JAV' , ...
gynybos sekretorius. (UPI) numuštas Rusijoje.

I

PARYŽIUS. — Apie 3,000 
kandidatų į kunigus, kilusių iš 
anapus geležinės uždangos, šiuo 
metu studijuoja kunigų semina
rijose įvairiuose pasaulio kraš
tuose, rengdamiesi apaštalauti 
savo kilmės kraštuose, kai jie 
bus išlaisvinti iš komunistinės 
priespaudos.

se.
Procesijai vadovavo Colombo 

arkivyskupas Cooray. Dalyva
vo ir Ceilono katalikai. Įspūdin
ga procesija pagrindinėmis mie 
sto gatvėmis praėjo apie 10 my 
lių.

— JAV senatoriai ketina klau 
sinėti U-2 pilotą Francis Gary 
Powers, kaip jo lėktuvas buvęs

k:O z

ŽVILGSNIS Į PASAULIO SPAUDĄ

amerikanizmas dar neturėjęs. 
“Konferencija atskleidusi, kad 
JAV imperialistinės aspiraci
jos nesupuola su L. Ameri
kos valstybių radikaliais tauti
niais interesais, todėl, teigia 
Pravda, konferencija buvusi 
naujas ir rimtas JAV pralaimė
jimas.”

(Nukelta į 6 psl.)

Trumpai iš visur
— Airijos prezidentas de Va

lerą kovo 17 dieną oficialiai lan 
kys Vatikaną ir bus priimtas 
iškilmingoje popiežiaus Jono 
XXIII audiencijoje.

MADRIDAS NEIGIA

MADRIDAS. — Paskutinė
mis žiniomis, Madridas panei
gė, kad Ispanijos generalissimo 
Francisco Franco ir Portugali
jos premjeras Salazaras nori 
sudaryti abiejų kraštų federa
ciją.

KALENDORIUS

Vasario 13 d.: šv. Kotryna 
Ricci, Ugnė.

Vasario 14 d.: šv. Valenti
nas, Žynė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 30 laipsnių; rytoj tru
putį pasikeis oro temperatūra, 
galimas sniegas ar lietus.

Saulė teka 6:49, leidžias 5:20.

Nasseris ir Saudi Arabija
Londono Times aptaria naują 

(požemyje jis seniai rūgsta) 
Nasserio ginčą, kuris šį kartą 
prasiveržė tarp jo ir Saudi Ara
bijos. Ginčas ideologinis ir pi-

į

— Pasauliečių misionierių są! 
jūdis yra kilęs 1920 metais O- 
landijoje. šiandien jis yra išpli
tęs 23 įvairiuose kraštuose.

Pirma, stipriai ginčijamasi 
dėl to, ar islamizmas suderina
mas su socializmu, kurį gyven
dina Nasseris Egipte ir kuris 
nepatinka S. Arabijos karaliui

Labiau praktiškoje srityje 
ginčas liečia pinigus. Tarp abie
jų vyriausybių yra susitarimas, 
kad Egipto maldininkai, atvy
kę S. Arabijon, savo išlaidas ap 
simoka Egipto valiuta, o skirtu
mai vėliau išlyginami vyriausy
bių sutartais terminais. S. A- 
rabija mano, kad Egiptas už 
tas operacijas dabar jai skolin
gas apie 4 mil. egiptiečių sva
rų, gi Egiptas atsikerta, kad S. 
Arabiją jam skolinga maždaug 
tiek pat už visokius patarnavi
mus. Pyksta Egiptas ir už su
laikymą S. Arabijoje egiptiečių, 
kurie buvę patelkti aptarnauti 
spausdinimo mašinas.

Times tais reikalais taip bai
gia rašinį: “Visa tai suteikia 
medžiagos paleisti kerštingoms 
kalboms per arabiškas radijo

stotis. Atrodo taip gi, kad Nas- cija parodžiusi, kad AVO per- 
seris nėra atsisakęs domėtis ir gyvena rimtą krizę, kokios pan- 
kaimynų reikalais ,nors dabar 
svarbiausias jo rūpestis yra pa
vertimas Egipto socialistine vai 
stybe.”

Maskva ir Lotynų Amerika
Ryšium su Punta dėl Este 

konferencijos nutarimais Kubos 
reikalu, Maskvos Pravda per 
visą puslapį atspausdino Chruš
čevo telegramą Castrui: “Ku
bos broliai, Sovietų tautos visa
da bus su jumis”. Seka ir ko
mentaras, teigiąs, jog konferen-I

“Kuba, ne” — Argentinos užsie
nio reikalų ministeris Miguel A. 
Carcano savo įstaigoje Buenos 
Aires pasirašo nutarimą, nutrau
kiantį santykius su Kuba. Šalia 
jo yra užsienio reikalų ministeri
jos valdininkas. (UPI) '

— Pietų Afrika neketina pirk 
ti Jungtinių Tautų bonų ar sa
vanoriškai padidinti savo duok
lę šiai tarptautiniai organizaci
jai.

— Alžire, Alžirijos sostinėje, 
arabų kvartale areštuoti 39 mu 
sulmonai.

— Taip kaip pasakoje... Mask 
vos komunistų žinių agentūra 
Tass vakar pranešė, kad Uzbe
ko ūkininkai nutarę parduoti 
savo ūkius ir gyvulius ( o kam 
parduos, ar tik ne pats Chruš
čevas juos pasiims) ir įsijungti 
į kolchozus, nes ten galima “už 
dirbti daugiau pinigų”. Pernai 
Uzbeke lankėsi diktatorius Chru 
ščevas ir aimanavo, jog ten kol 
chozai silpnai laikosi. Gal būt, 
Kremlius nutarė ir tuos ūkinin
kus suvaryti į kolchozus, kad 
jie pagerintų Chruščevo dva
rus.

RYŠKESNI BAŽNYČIOS PERSEKIOJIMO FAKTAI

— Albanija ir Marokas nuta
rė užmegzti diplomatinius san
tykius ambasadorių lygyje. Tai 
užvakar pranešė raudonosios Ki 
nijos žinių agentūra.

Nauja organizacija 
Brazilijoje

Katalikų Ūkininkų frontas
GOIANIA, Brazilija. — Go- 

ias provincijoje, vidurio Brazi
lijoje, šiomis dienomis įkurta 
organizacija, pavadinta Katali
kų Ūkininkų Frontas.

Naujoji organizacija apjungė 
iki šiol veikusias smulkių ūki
ninkų ir žemės darbininkų uni
jas.

Katalikų Ūkininkų Fronto tik 
slas — pravesti žemės reformą 
pagal Bažnyčios socialinį moks- 

. lą- - |

Italų laikraštis apie padėtį okupuotoje Lietuvoje

PADUVA, Italija. — Visoj 
Italijoj plačiai skaitomas kuni
gų savaitraštis “Settimana dėl 
Clero” spausdina ilgą straipsnį 
apie Bažnyčios ir tikinčiųjų pa
dėtį Lietuvoje. Autorius prade
da, pranešdamas skaitytojam 
apie Kaišiadorių vyskupo Teo- 
fiiiaus Matulionio ligą ir ta pro 
ga primindamas šio lietuvių tau 

' tos kankinio nueitą kryžiaus 
kelią per sovietinius kalėjimus 
bei priverčiamųjų darbų sto
vyklas iki dabartinio ištrėmimo 
Šeduvoje.

Toliau laikraštis cituoja jau-

nos lietuvaitės laišką komunisti varžoma, komunistai kliudo ti 
niam dienraščiui “Tiesai”, pa
brėždamas, kad didžioji daugu- 

|ma Lietuvos jaunimo ,nepai
sant persekiojimų, galėtų su 
šia lietuvaite pasakyti: “Reli
gija yra mano širdis”.

“Settimana dėl Clero” atkrei
pia italų visuomenės dėmesį į 
ryškesnius Bažnyčios persekio
jimo Lietuvoje faktus: kunigai 
izoliuojami nuo vaikų ir jauni- 

| mo, dešimtys lietuvių kunigų, 
kaip kun. Rauda ir kiti, kenčia 
sovietų kalėjimuose, Kauno Ku
nigų seminarija vis labiau su-

I

I

kintiesiems lankyti tautines 
šventoves, kaip Šiluva ir Žemai
čių Kalvarija... z

_____  I
— Atty. general Robert Ken

nedy vakar atvyko į Jakartą, 
Indonezijos sostinę, pasikalbėti 
su prezidentu Sukamo ir kitais 
pareigūnais. Jis viešės Indone
zijoje šešias dienas.

— Pietų Vietnamo lėktuvas 
nukrito ir sudužo. Jame buvo 

į aštuoni amerikiečiai.

— Nigerija laimėjo $1,125 
premiją už geriausią žemės ūkio 
filmą, paruoštą civilizacijoje at 
silikusiems kraštams, Berlyno 
ūkio parodoje.-Tai užvakar pra
nešė parodos pareigūnas.

— Vatikano valstybė vasario 
11 dieną paminėjo savo 33 metų 
sukaktį.

— Max Svabinski, čekų daili
ninkas, 88 metų, mirė vasario 
10 dieną Praroje.

— Apie 10,000 išmankštintų 
savanorių nuvyko į rytinę In
doneziją. Greičiausiai jie bandys 
įsibrauti į ginčijamą vakarų 
Naująją Gvinėją.
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DRAUGAS, antradienis, 1962 m. vasario mėn. 13 d.

SRašo DR. AL. RAČKUS

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
4342 Archer Ave^ Chicago, 32 »

REUMATINIS mėlį su sugadinta širdimi. Ame-
PERIKARDITAS rikoje tokių yra daug milijonų.

i
Šią širdies ligą amerikiečiai 

vadina “Rheumatic Heart”. Lie
tuviškai tai reikštų reumatizmo 
ištikta širdis.

Priežastys: Reumatinę šir
dies ligą gauna dažniausia mo
kyklinio amžiaus vaikai ir jau
nuoliai. Labai retai pasitaiko 
susirgimų tąja liga tarpe jau 
sulaukusių 25 metų amžiaus. 
Ryškiai pastebėta, kad kai siau 
čia skarlatinos ir kitokių infek
cinių ligų epidemija, tai ir reu
matine širdies liga susirgimų 
labai padaugėja. Ypač laike in
fluenzos epidemijos ar po sun- atakos ,širdis gerokai nusilpnė- 
kių slogų reumatinis perikardi- ja, bet išmintingai gyvenant 
tas daugelį lovon paguldo. Beje, gali ilgai gyventi ir naudingu 
vaikučiai, kurių dantys yra su- visuomenei būti, 
trūnyję (o kas gi gadina vai- Laiks nuo laiko patartina nu- 
kams dantis, ar ne saldumyni- eiti pas daktarą savo širdies 
niai valgiai?), ir kurie su pra- patikrinti. Geriau žinoti negu 
kiurusiais batukais po šaltą nežinoti, 
bliūrynę braido, tai reumatinę 
širdies ligą gali gauti. Tėvai DAKTARO ATSAKYMAI Į 
privalo pasaugoti savo vaiku- KLAUSIMUS
čius nuo tokios nelaimės. Krau
jo nusilpimas ir virusiniai mik
robai įveikia vaiką. juos ar vaikščioju, tai nieko gai. Minėjimas įvyks

Budinga, kad laike susirgimo blogo> bet kai vakare pasėdžiu 18 d. Jis pradedamas 10 vai. 
ar laikraštį skaitau, ar te.evizi- §v mišiomis, šv. Kazimiero baž 
jos žiūriu, tai mane pradeda nyčioje. Visos organizacijos su 

■ kaip kokios skruzdėlės kankin- savo vėIiavomis kviečiamos da- 
! ti, lyg per odą bėginėja, net ir
plaukuose lyg kas kruta, o nie- 

reuma- ko n-ra mabyį.j aš maudaus ir 
visokių druskų į vandenį dedu, 
bet niekas negelbsti. Kai kada 
ir naktį neduoda ramybės: ju
da, lyg būtų koks gyvis, bet 
nieko negalima matyti. Prašau, 
daktare man per “Draugą” pa
tarti, kaip aš galėčiau atsikra-, 
tyti tų “gyvių”.

Atsakymas B. P. — Jei dėvi 
vilnonį drabužį ,tai žiūrėk, kad

Labai būdinga ,kad reumati
nės širdies atakos pasikartoja 
pas tuos, jei ligonis negydomas 
tinkamai.

Gydymas. Gulėti lovoje už vis 
svarbiausia. Gydytojas, ištyręs 
širdies pajėgumą, prirašo ati
tinkamus vaistus. Jis nurodo, 
kaip ligonis privalo gyventi ir 
elgtis, kad išvengtų staigmeniš- 
kų pavojų. Labai svarbu pa
tvarkyti kasdieninio gyvenimo 

1 programą taip, kad iš jaunuolio 
netaptų “širdiniu” invalidu...

Tiesa, po reumatinės širdies Aktoriaus Bing Crosby dukrelė Mary Frances. 2 m., gerai plau

kia. Viršuje ji matyti bebėganti į baseiną, dešinėj beplaukianti, 

apačioj išlipanti į krantą ir apačioj dešinėj už plaukiojimą gauna 

premiją, mamos Kathy pabučiavimą. Mergaitė įšoka į gilų van

denį ir nuplaukia 40 pėdų. • (UPI)

je įvyko Balfo skyriaus metinis 
susirinkimas, kuriame buvo iš- i 
rinkta naujoji valdyba, kuri 
pasiskirstė šiomis pareigomis: 
pirm. M. Gofensas, vicepirm. 
J. Plaušinaitis, sekr. Br. Liu- 
donienė, kas. VI. Jakimavičius 
ir nariais, K. Plonys, S. Bliud- 
nikienė ir J. Venčkauskas.

J. činčys
f 
I

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas. Protezistaa

Aparatai-Protezai. Med. ban 
dažai. Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t.t

Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1.
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB
2850 W. 63rd St., Chicago 29, DI.

Tel. PRospect 6-5084 

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 So. Kedzie Avė.
Priimu ligonius pagal suaitarimą. 

>S1 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-15'i2 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied, išskyrus trečiad. ir šeštad.
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JAV ir Kanadoj $11.00

E • Redakcija straipsnius tai- 

E so savo nuožiūra. Nesunau- 

E dotų straipsnių nesaugo, juos 
= grąžina tik iš anksto susita

rs rus. Redakcija už skelbimų 
= turini neatsako. Skelbimų 

= kainos prisiunčiamos, gavus 

= prašymus.
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$7.00

$6.00

$4.00

$3.50

$1.75 

$1.50

• Redakcija dirba kasdien 

8:30 — 5:30, šeštadieniais 

8:30 — 12:00.

• Administracija dirba kas

dien 8:30 — 5:00, šeštadie

niais — 8:30 — 12:00.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAL.: kasdien nuo 2 iki 9 vai. vak. 
Treč. ir sekmad. tik susitarus.

Telefonas: GRovehell 6-1505

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marąuette Rd.

Valandos 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą. išskyrus brečiadienius.DR. ANNA BALIUNAS

AKIŲ AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLĖS LIGOS 

PRITAIKO AKINIUS 
“858 West 63rd St.

Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9
1 vak. šeštadieniais 10—r vai. Trečia-
1 dien. uždaryta. K’tu laiku susitarus. 

Ofiso telefonas PK 8-3229 
Rez. telef. IVAlbrook 5-5076

• Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

v.

1 DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 VVest 69th Street 

Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 
Priešais Šv. Kryžiaus ligoninę.

VAL.: Pirmad., antr., ’ ‘ _______'
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6-8 vai.
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais

I kitu laiku susitarus telefonu. 
Telef. REpubiic 7-2290.

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

Headaches, Arthritis, Rheumatlsm. 
Spine & Nerve, Ailments 

1428 Broadvvay, Gary, Indiana 
Valandos — pirmadieniais 3 iki 6 
P. M. Kitu laiku pagal susitarimą.

Telef. Office Gary: Garv 8858635 
Res. Chicago BIshop 7-5833

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10-12 ir 4-7 Treč. ir šeš 
tad. tik 10-12.

ketv., penkt.
▼. 
irMUSŲ KOLONIJOSE

miiiiiiiiiiiiiiiiimimimmiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiimiiiiiiii

! rikiečiams. Ją ruošia Brockto
no Lietuvių Bendruomenės sky 
rius. Tenka pažymėti, kad radi
jo stoties vadovybė už tai jokio 
mokesčio neima, nors brockto- 
nicčiai ja gauna kasmet. Būtų 
labai gera, kad ir kitos lietuvių 
kolonijos
pravestų per radiją. Tai yra 
geriausia 
Amerikos žmones su Lietuvos 
okupacija.

Brockton, Mass
Vasario 16 minėjimas

Brocktono Lietuvių Taryba
Klausia B. P. — Esu jau 70 šiais metais ruošiasi Vasario 16 

metų. Dienos metu, kai darbuo- dieną atžymėti labai iškilmin- 
juos ar vaikščioju, tai nieko į gaį. Minėjimas įvyks vasario

Rez. HE 6-1670

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

6132 S. Kedzie Avė. WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001,

.---------------------------------- ---------------------------

Tel.: REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street
Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:30-8:30 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

reumatine širdies liga, ligonis 
gauna šv. Vito šokį (Chorea) 
ir labai keistai trūkčioja, tam
posi. Jei taip vaikas elgiasi, tai 
nemanyk jog jis išdykauja — 
gal jis yra kamuojamas 
tinio perikardito.

Simptomai. Pradžioje 
smarkus karštis. Kūno 
ratūra svyruoja tarpe 
104 F laipsnių; podraug labai 
gelia visus sąnarius. Paskui są
nariai sutinsta ir yra labai 
opūs, lygiai taip, kaip reuma
tizmas. Paskui po trijų ar ketu
rių dienų, jei pridėsi savo ausį 
prie ligonio krūtinės, tai girdėsi apatines “mar7-

panašius minėjimus

nyčioje. Visos organizacijos su

suima 
tempe- 
102 ir

ritmišką šniokštimą — ošimą.
Vėliau galima pastebėti šoki

nėjantį skausmą iš vieno sąna
rio į kitą. Paprastai pradeda 
gelti viena alkūnė, o iš čia 
skausmas peršoka i kelį, iš ke
lio į sprandą, iš sprando į vilks 
tą ar į strėnkaulį, ir t. t.

Toji liga yra įkyri, gan skau
di, gan pavojinga, ir gali tęstis 
nuo šešių iki aštuonių savaičių.

Organiški sužalojimai širdyje 
persirgus reumatine širdies li
ga yra nemenki. Širdies vidaus 
plėvė labiausia nukenčia, bet iš 
dalies ir širdies raumenys tam
pa ligos paliesti, širdies mitra- 
linis vožtuvas (Mitrai vai ve) 
pirmiausia sutinsta ir sugenda, 
o vėliau ir kiti vožtuvai gali 
būti paliesti. Tikrenybėje, tai 
nei jokia širdies dalis neišlieka 
sveika. Taigi, laike reumatiškos 
atakos, širdyje gali pasireikšti 
užsikrėtimai bet kurioje širdies 
dalyje, vadinas, gali būti peri- 
karditas ar endokarditas, ar 
myokarditas, arba net visų 
kombinuotė. O kas paskui? Na
gi ir vargs visą savo gyveni-

lyvauti pamaldose. 2 vai. p. p. 
iškilmingas posėdis ir meninė 
dalis Franklino klubo salėje. 
Pagrindiniu kalbėtoju bus žino
mas visuomenininkas Vyr. Lie
tuvos Išlaisvinimo komiteto vi
cepirmininkas J. Audėnas. Me
ninėj daly pasirodys neseniai 
atvykęs iš Europos sol. Pau- 

j lauskas ir komp. J. Gaidelio
mišrus choras iš S. Bostono. 
Numatyta pakviesti ir keletas 

i Amerikos valdžios atstovų. Ta 
proga kviečiami visi lietuviai 

į gyv. Brocktone bei apylinkėje 
'gausiai minėjime dalyvauti.
Minėjimas per Brocktono radiją

Vasario 16 dienos šventės mi

proga supažindinti

3148 West «Sr<l Street 
: PRospect 8-1717 
3241 West 66th Place 

: REpubiic 7-7868

S. BIEŽIS
I R U R G A S

•ii.

Naujoji valdyba
Sausio mėn. pradžioje Brock 

tono Liet. Taryba, kurią suda
ro septynių lietuviškų organiza 
cijų atstovai, turėjo metinį su
sirinkimą, kuriame buvo išrink
ta valdyba: pirm. — J. Lauri
naitis. vicepirm. — Er. Bliud- 
nikas, sekr. —-.Br. Burba, kas. 
— K. Jurgeliūnas ir iždo globė
jais Čirbulėnas ir J. Plaušinai- 
tis.

Tarp kitų darbų, tarybai rei
kia rūpintis išpildymu kvotos 
(1,500 dol.) Lietuvos laisvini
mo reikalams, ruošimu meninės

nėjimas per Brocktono radijo parodos Brocktono Lietuvių Ba- 
stotį įvyks vasario 16 d. nuo kužėje ir pravedimu Vasario 16 
6,30 vai. iki 7 vai. v. Programa dienos minėjimo, kuriam aps- 
daugiausiai bus taikoma ame- giai ruošiamasi. Renkamos au

kos ir kviečiami visi lietuviai 
skirti tam tikslui bent vienos 
dienos uždarbį. Sandaros ir Ka 
zimiero klubai jau paskyrė po 
100 dol. tikimasi, jog juos pa

prašiau gal jie seks ir kjtj k]ubaj

Ofisas:
Tel.

Rezid. • 
Tel.

D r.
C H

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; treč. 
i uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais 
■ nuo 7 iki 8.

i

ofiso Ir buto OLympic 3-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St., Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 tai. vak 

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. ANT. RUDOKAS, Opi.
Tikrina akis ir pritaiko akinius 

keičia stiklus ir rėmus 
4455 S. California Avė. VA 7-7381 
Vai.: 10 ryto iki 8 vak.. trečiad
uždaryta, šeštad. 10 v. r. tki 2 p. p.

I

t

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue
Kampas 47-tos ir Damen
Vai. kasdien nuo 6—8 vai 

šešt. 2—4 vai.
Trečiad. lr Kitu laiku pagal

Ofiso telef. LAfayette 3-6048 
Rez. WAlbrook 5-3048

Avė. 
vak.

sutarti-

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 
Tel. PR 6-1795 arba 695-0533 Elgin 

425 No. Liberty Street,
Route 25, Elgin, Illinois 

Valandos pagal susitarimą

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUNĄS
GYDYTOJA IR CHIRURGr 

4146 S. Archer Avė.
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—3 
vak.. pirm., antr., ketvir. 6—9 

Trečiadieniais tik susitarus

vai 
vai.

Rez. tel. PR 9-0563, Rez. PR 9-6730

Dr.W. Ross Dr.LSeibutls
Inkstų, pūsles ir šlapumo takų 

chirurgija
Ofisai: 7958 S. Western Avė., tel. 
GR 6-0091: 392 E. 159th St., Harvey, 
III., tel. EDison 3-4383; 30 N Mi- 
gan Avė.. Suite 808, tel. CE 6-7764.

Valandos pagal susitarirttą

rankų. Kreipiausi pas vietinius 
daktarus, bet man davė tik mos 
ties, ir tai man nieko negelbė
jo. Tuomet parašiau į Vokietiją 
per Balfą, ir

kinius dėvėk tik lino ar medvil
nės. Kai maudaisi, nevartok 
daug muilo. Gerai į maudynės 

i vandenį įpilti avižinių miltų sau
jelę. Jei to nėra, tai bent krak
molu apibarstyti odą. Kur la
biausia odą kirbina, galima pa
masažuoti su kadugine degtine 
(džine, gin) ir šio stikliuką į 
burną įpilti ir nugerti... Jei šie 
patarimai negelbėtų, tai reikė
tų nueiti pas gydytoją.

Klausia B. G. — Aš norėčiau 
paklausti per “Draugo” dien
raštį, kaip gelbėtis nuo šios1 
odos ligos, kuri atsiranda ant man gautų tokių pat vaistų, 
rankų .alkūnių, kelių, blauzdų Gavau buteliuką, bet kitokių, 
ir galvos, šašai, kuriuos šute- ir tai man nepagelbėjo. Prašau, 
pant kokia nors mosčia, lengvai ‘ patarkite, kaip reikia nuo šios 

ligos gydytis, ir kokių vaistų 
reikėtų gauti. Prašau jūsų pa
tarimo.

Atsakymas B. G. — Tie vais
tai, kuriuos vokiečių daktaras 
tamstai davė, yra efektingi, ta
čiau labai nuodingi ir pavojingi 
be gydytojo priežiūros vartoti. 
Beje, tie vaistai odos psoriazą 
tik apgydo, bet visiškai nepa
gydo.

nusilupa ir vėl iš naujo auga. 
Ši liga prasidėjo 35 metais, ir 
tik Vokietijoje gyvenant Kas- 
selio lageryje teko gauti vaistų 
nuo vieno vokiečio daktaro, vi
durinių lašų, kuriuos reikėjo 
gerti nuo vieno iki 22 lašų, — 
o paskui žemyn mažinti iki vie
no. Liga prapuolė, ir neturė
jau apie dvejus metus, o pas
kiau vėl atsirado ant galvos ir

VALANDOS: 

Pirmad. nuo 12 iki 8 popiet 

Antrad nuo 9 iki 4 popiet 

Trečiad. uždaryta visą dieną 

Ketvirtad. nuo 9 iki 8 popiet 

Penktad. nuo 9 iki 8 popiet 

Šeštad. nuo 9 iki 12:30 p. p.

I

Balio 72 skyrius
Vasario 4 d., Sandaros

STIRBIS FUEL OILS

salė-

Aliejus virtuvei ir krosnims 

“Geresne ir pigesnė alyva” 

Tel. HEmlock 4-6264

PETRAS STIRBIS
6741 So. Maplevvood Avė. 

Chicago 29, III.

Chicagos Savings bendrovės naujai 

padidinta įstaiga su dviem kie

mais automobiliams užima 290 pė

dų plotį. Tai viena įdomiausioji ir 

mūsų klijentų patogumui puikiau

siai įrengta įstaiga Chicagoje. 

Aukšti dividendai, apdraustas sau

gumas, skubus ir malonus patar

navimas.

Taupykite ir skolinkite pinigus 

Amerikos Lietuvių Sostinėje — 

Marąuette Parko apylinkės centre.

Current Dividend up to 4’/i%

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
Chicago 36, Illinois GRovehiU 6-75756245 South Westem Avenue

%

IVI. ofiso HE 4-584*, rez. HE 4-2324

DR, PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 Mest 71st Street

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South Vestem Avenue 

Pirmad.. antrad., ketv. ir penktad.
11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
— 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 

vai. ryto — 1 vai. p. šeštad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. p. p. 

Ofice tel. RE 7-1168 
Res. tel. VVAlbrook 5-3765

nuo
6 v.u

DR. MARIM LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS

Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 lr 7-9 1
Antr. 1-6. t'sč., š.ešt. pagal sutartį, ,
sekm. uždarj ta.

Tel. ofiso HE 4-5758; Res. Hl 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 Mest 51st Street 
(Bendra praktika lr Alergija)

Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9 
va!.; penkt. 10 v. r. Iki 9 v ▼.; 
šeštad. 10 v. r iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

DR. J. G. BYLA - BYLAITIS
Nervų-smegenų chirurgija, ligos 

2737 WEST 71st STREET 
Vuandos tik susitarus 
Tel. GRovehiU 6-3409

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ 

6132 S. Kedzie Avė. WA 
Valandos pagal susitarimą, 
atsiliepia. skambinti MI

LIGOS

5-2670.
Jei ne-
8-0001.

Ofiso HE 4-1414. Rezid. RE 7-6867
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterų ligos 

2454 West 71 st Street 
(71-os lr Campbeil Avė. kampas) 

Vai.: kasdien 1—3 lr 6—8 vai. vak 
šeštadieniais 1-4 p. p.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 VVest 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. vak., 
šeštad. nuo 12:30 iki 2:30 vai. p. .p 
Trečiad. lr kitu laiku tik susitarus. 

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
T.lrnnlns nriims nnfirsl .iislųrim.

Ofiso tel. HE 4-7007.
\’amų-rez. tel. PRospect 8.9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOK ŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU EIGOS 

2656 West 63 Street
Vai : Pirmad. ir ketv. nuo 2:80 iki 
4:30: antr. ir penkt. nuo 5 iki 8; 
šešt. nuo 1 iki 4 vai. Kitu laiku tik 

•11 uito

Į

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St 
Ofiso tel. REliance 5-4410 

Rez. tel. GRovebill 6-0017
Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 n. m. 

Penkt. tik 1—3 p. m.
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti.

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.)
VALANDOS PAGAL 8U8ITA.RIM4

Ofiso telef. CLiffside 4-28*6
Rezid. tel. WAlbrook 5-3000

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė.
Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija
’ T --—r 2—4 ir 

?, v?1-. vak: Trečiadieniais lr sek- 
prl imama pa- 

------ - -..t nue

Valandos kiekvieną dieną 2— 

madieniais . uždaryta, [ _____
gal susitarimą. šeštadieniais' 
2 vai. iki 5 vai. vak.

Tel.

i

Tel. ofiso PO 7-6000. rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 63rd Street
Vai. kasdien nuo 1 — 
iki 8 vai.

ofiso PR 8-7773, rez. PR. 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Vai.: pirmad. Ir ketvirtad. 1-4 
intrad. ir penktad. 5-8 v. v.

P- P

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas tr rez. 2652 W. 59th St
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. lr 
penkt. nuo 2 iki 4 lr nuo t iki 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os ir Campbeil Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto lr 4-8 v. v. 
šeštad.; 9 v. r. — 2 p p.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 Su. ‘
PAGAL

Tel. HE 4-1562
Skambint 2 iki 9 vai. popiet kaadle- 

: ną. išskyrus trečiadieni.

Kedzie Avenue
SUSITARIMĄ

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-61*5

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą* 

Dėl valandos skambinkit tel.: HE 
4-2123 nuo 1 iki 8 vai. popiet, kas
dien. išskyrus trečiad. lr šeštad.

Telefonas — GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 SOth Street

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA-CHIRURGE 

Vidaus Ilgos
10748 S. Michigan, Chicago 28, HL 

Telef. offiso; PUUman 5-B766 
Namų: BEverly 8-3946

PrlBm. vai.: kasdien 6-9 ▼. v., šešt.
1-4 v. p. p. trečiadieni — uždaryta.

Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERĮ! 
LIGOS

• -alandos: nuo 1-4 ir 6-8 vai. 
Šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet 

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS 

(VASKAS) 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6248 South Kedzie Avė.
Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-8. 

šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. lr sekm. 
tik skubiais atvejais lr susitarus.

Tel. ofiso PR 6-6446, res. HE 4-8139

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VV. Marąuette Roed 
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. lr 7 iki 8 v. v

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

Ofisų RE 7-8818, VI 2-1484
DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Ofisas 2659 W. 59th SL
Vai. Pirm., ketv. 2-4 p. p. ir 6-8 
p. p., šešt. 10-12 vai.

Ofisas 3259 S. Halsted St
Vai. Antrad. ir penkt. 3-7 vai. p. p. 
Trečiad. uždaryta.

Tel. Ofiso PR 6-7800. Namu 925-7697

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — Vidaus Ligos

5159 So. Damen Avenue
Valandos pagal susitarimą

Tel.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257. rez. PR 6-685*

Rez. 6600 So. Arteslan Avenue
Vai.: 11 ▼. ryto iki 1 v. p.p., 6-7 vv.

4 p. p. ir 6
Trečiad. ir šešt. uždaryta

----- ---------------------------------- |
Perskaitę "Draugą", duoki- 

ii kitiems pasiskaityti

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency), šaukite telefoną — 
434-6967 nuo 2 valandos po pietų 
li«i 5 valandos ryto, kasdien.

Split by PDF Splitter



* Didėja susirūpinimas

RINKIMINIAIS METAIS

Šiais metais kongresiniai rin 
kimai. Rinkiminiai šūkiai jau 
pradeda prasiveržti į pirmą
sias vietas tiek spaudoje, tiek 
radijo ir televizijoj. Dažnai at
rodo, kad net ir aktualiau- 
sioms tarptautinėms proble
moms jau šiek tiek mažiau dė 
mesio beskiriama. Tiesa, kad 
valstybiniai darbai eina norma 
liu keliu, kad santykiai su už
sienių palaikomi, kad net di- 
d“lės kelionės į užsienį yra da
romos įvairioms padėtims stu
dijuoti, bet tai nėra be partinių 
motyvų, šiuo metu daug dė
mesio kreipiama Robert Ken
nedy, prezidento brolio, ir vy
riausybės kabineto nario, mi
sijai i užsienį. Bet ir tai turi 
partinio, rinkiminio išskaičia
vimo, galvojant sudaryti vi
suomenėje įspūdį, kad vyriau
sybė nesnaudžia. Ir tai yra ge
rai. Juk jei rinkimai nerūpė
tų, vyriausybės žmonės, parla
mentarai gal žymiai mažesniu 
rūpestingumu dirbtų valstybei 
ir žmonių gerovei. Ypač tai y- 
ra svarbu partijai .kurios ran
kose yra valdžia. Ji, mat, ne
gali eiti į rinkimus vien tik 
pažadais. Ji turi įrodyti bal
suotojams, ką ji yra nuveiku
si ir ar ji yra įvykdžiusi tuos 
pasižadėjimus, kuriuos ji pa
darė prięš 1960 rinkimus.

¥

Frezidentas Kennedy, kaip 
pastebime, domisi ne tik šių 
metų kongresiniais ir lokali
niais rinkimais, bet jam jau 
rūpi ir 1964 m. prezidentiniai 
rinkimai. Jei pirmais prezi
dentavimo metais daugelyje 
dalykų buvo pastebima kai ku 
rių neapsisprendimų, dabar 
jau ryžtingai pradedama veik
ti, kad balsuotojai nekaltintų 
neveikia arba pastovios pro- 

” gramos .neturėjimu.
Vidaus politikoje gana ryš

kiai pradedama krypti į taip 
vadinamą liberalistinę pusę, o 
užsieninėj politikoj, deja, stip 
rokai palinkstama į, mūsų ma
nymu, pavojingą “koegzisten
ciją” su Sovietų Rusija. Čia 
vyriausybė gali suklysti, nes 
toks apsisprendimas daugumai 
piliečių nepatiktų, nes visur 
šiandien jau yra įsitikinta, kad 
bet koks bendradarbiavimas 
su komunistiniais režimais 
prie nieko gero neveda. Jis a- 
tidaro naujus kelius komuniz

mas ir Amerikai galanda pei
lį. Balsuotojai jau dabar tu
rėtų pasisakyti prieš tokį po
linkį, nepaisant kurioj parti
joj jisai pasireikštų, nes šiais 
laikais ne vien tik vidaus, bet 
ir užsienio politikos reikalai tu 
ri įtakos į rinkimus .

¥
Su prezidento Kennedy ir jo 

vyriausybės vidaus reikalų 
tvarkymu, gal tik su mažom 
išimtim tenka sutikti. Sutikus 
ir kratšo žmonių dauguma. Su 
sirūpinimas praplėsti socialinį 
užtikrinimą senatvėje, medika- 
l;nė senelių priežiūra ir kiti 
panašūs dalykai tikrai yra vyk 
dytini, ir gerai ,kad preziden
tas juos turi savo darbų pro
gramoje. Pagalba žemės ūkiui, 
pigesnių ir tuo pačiu geresnių 
būtų miestuose parūpinimas 
taip pat daug reikš. Reikalin
gieji pagalbos šalpos formoje 
taip pat nebus užmiršti. Ši sri
tis būsianti praplėsta ir tai 
labai gerai, nes skurstančių 
žmonių, ir tai ne dėl savo kal
tės, skaičius, anaiptol, nėra 
mažas.

Prezidento ir jo vyriausy
bės programos vykdymas la
bai daug, iš tikrųjų daugiau
sia, priklauso nuo Kongreso, 
nes joje yra tokių dalykų, ku
rie yra reikalingi specialių į- 
statymų. Juos turi pravesti 
Kongresas. Tačiau, nors šie 
metai ir rinkiminiai, Kongre
sas nepajėgs visos vyriausy
bės pateikiamos programos pa 
tenkinti. Ne viskam jisai ir 
pritars. Daug dalykų sulaikys 
savotiška pietiečių ir respub
likonų koalicija.

¥
Žiūrint toliau į ateitį, į 1944 

m. prezidentinius rinkimus, 
labai yra žymus reiškinys, kad 
imama taikytis prie apie dvy
likos valstybių .kurias kontro
liuoja didmiesčių balsuotojai. 
Jos turi 268 vadinamų elekto- 
rinių balsų, nusveriančių pre
zidento išrinkimą. Todėl ir vi
daus politinė programa labiau 
šiai yra taikoma šioms valsty
bėms, kur veikia labai stiprios 
darbininkų unijos, kur daug 
gyvena negrų, mokytojų, val
džios pareigūnų. Ir, supranta
ma, partija, sugebanti tas gau
singas grupes palenkti prie sa 
vęs, laimi federalinius rinki
mus. Todėl Baltieji rūmai ne
gali nekreipti dėmesio į šiuos

mui stiprėti, o tas jo stiprėji- svarbius faktus.

Spaudoje ir gyvenime

Jk Partiečiai vagia, tai kolūkiečiams tik po svarę 
už darbadienį

Laisvame pasaulyje negalime 

atsistebėti, kaip Lietuvos raudo

nuosiuose dvaruose kolchozininkai 

už darbadienį tegauna kartais tik 

po svarą grūdų. Paslaptis išaiš

kėja, kai pati okupuotas Lietuvos 

spauda praneša, kaip tehai vagia 

kolūkių sandėlininkai ir .pirminin

kai. Vilniuje leidžiamos “Tiesos” 

Nr. 27 rašoma:

“Kazlų Rūdos darbuotojams pra 

nešė: “Skubiai atvykite į “Mau

ručių” kolūkį... Sandėlininkas S. 

Družininas pavogė iš sandėlio pen

kis maišus grūdų ir paslėpė pas 

sargą Edv. Vandą...”

Grūdoi tikrai buvo rasti — 250 

kg. Kad jie kolūkio — niekam ne

kilo abejonių. Ir pats S. Družini

nas, užkluptas nusikaltimo vieto

je, prisipažino, kad paėmęs juos 

iš sandelio ir norėjęs už 75 rublius 

parduoti pil. V. čekaičiui.

Sandėlyje buvo padaryta revizi

ja. Ir kaip visi nustebo, kad ne

buvo rastas joks grūdų ar pašarų 

trūkumas. Tarytum aitvaras grū

dus S. Družininiui būtų į sandelį 

atnešęs.

O pasirodo, kad jokios paslap

ties čia nėra. Kolūkio valdybos nu

tarimu kiekvienam maišui nusta

tytas svoris — 1 kg. Vežant iš 

kolūkio grūdus į sandėlį, tas kilo

gramas visada ir užpilamas. Taip 

ir susidaro perteklius, nes maišų, 

kurie svertų kilogramą, kolūkyje 

nė su žibnHu nerasi. 500—600 gra

mų — daugiausia.

Tas grūdų perteklius ir suvilio

jo S. Družininą pasisavinti kol

ūkinį turtą. Skaudžiai už tai nu

kentėjo žmogus. LKP rajono ko- i 

miteto biuro nutarimu jis buvo 
pašalintas iš TSKP eilių, o me-l

Įdžiaga apie grobstymą perduota 

prokuratūrai...

S. Družininą tokiam poelgiui pa

skatino ne tik perteklius sandėly

je, bet ir blogas kolūkio pirminin

ko A. Raulinavičiaus elgesys. Tik 

atvykęs dirbti kolūkin, pirminin

kas pradėjo neatskirti, kur yra 

jo asmeninė nuosavybė ir kur kol

ūkinis turtas. Kaip sakoma, ne 

spėjęs net kojų kolūkyje sušilti, 

A. Raulinavičius be kolūkio val

dybos ir kolūkiečių žinios pasiėmė 

kiaulaitę. Tiesa, kai žinia apie tai 

pasiekė miliciją, A. Raulinavičius 

sumokėjo kolūkiui. Atrodo, kad 

ši rimta pamoka turėjo atgrasin 

ti pirmininką nuo bandymų kėsin

tis į kolūkinį turtą. Tačiau, nie

kieno rimtai nesudraustas ir ne- 

perspėtas, A. Raulinavičius ir to- 

(liau ėjo slidžiu keliu- Praėjusių 

metų pavasarį pirmininkas davė 

i nurodymą sandėlininkui S. Druži- 

ninui be jokio potvarkio išduoti 

I Juozui Skučui 100 kg. veislinių 

miežių sėklos. Sandėlininkas, tuo 

metu teturėdamas tik 80 kg., visus 

juos atidavė. Tie miežiai buvo pa- 

' sėti pirmininko sklype.

Netrukus po to kolūkietis A. 

: Girdauskas iš to paties sandėlio 

paėmė 40 kg miežių ir maišą mil- 

į tų. Visa tai buvo nuvežta pirmi- 

i ninkui.

Suprantama, kad sandėlininkas 

S. Družininas, matydamas sauva 

liaujant pirmininką, ir savęs ne

aplenkė. Iškilus aikštėn jo nusi

kaltimui, tikėjosi prisidengti pir

mininku ir išvengti atsakomybės...

Ar nevertėjo pasiklausti jų nuo

monės apie S. Družinino ir A. 

Raulinavičiaus elgesį? Kolektyvas 

(Nukelta į 4 psl.)

Amerikos kariai moko P. Vietname
Kai reikia, patys stoja į kovą

Paliaubos Laos civiliniame nedy administracija bus 
kare leido atpalaiduoti nemažą sprendusi prie milijonų ir gink- 
skaičių sukilėlių, kurie permes- lų, pridėti ir karių. Instrukto- 
ti į Pietų Vietnamo teritoriją rių skaičius auga 
vesti partizaninį karą. Pietų 
Vietnamo laisvei ir savistovu
mui susidarė kritiškas pavojus. 
Maskva, Peipingas ir Šiaurės 
Vietnamas padeda sukilėliams 
ginklais ,maistu, žmonėmis.

Skaičiau vieno lietuvio-in- 
struktoriaus P. Vietname laiš
ką. Jis rašo, kad karas vyks
ta džiunglėse, nuostoliai dideli 
iš abiejų pusių. Kovoti džiung
lėse, rašo instruktorius, yra 
sunku, nes partizanai yra vie
tos gyventojai. Dienomis yra 
ūkininkai, darbininkai, naktimis 
— partizanai. Ir valdžiai loja
lūs ūkininkai prievartos keliu 
turi partizanauti, nes priešin
gu atveju bus atkeršyta ne tik 
vyrui, bet ir jo šeimai .tėvams.

Partizanų taktika — užpulti 
netikėtai, padaryti nuostolių, pa 
sigrobti šaudmenų ir maisto, 
dingti tamsiosiose džiunglių nen 
drėse. Vyriausybės kariuomenė 
nebuvo paruošta džiunglių ka
rui. Tik atsiradus daugiau ko
munistų partizanų, Vietnamo 
vyriausybė paprašė Amerikos 
padėti perorganizuoti kariuome 
nę džiunglių karui. Pietų Viet
namo teritorija — raktas į Piet 
ryčių Azijos laisvas tautas: Tai
landą, Kambodiją,

Pinigai, ginklai

Laos karalijos 
svarbu išlaikyti. Amerika Laos 
teisėtą vyriausybę rėmė pini
gais .ginklais ir mažu skaičiu
mi instruktorių. Komunistai lais 
vais rinkimais nesitikėjo įsiga
lėti. Jie sukėlė civilinį karą, kra 
štą suskaldė. Paliaubos ir kon
ferencija Genevoje negali rasti 
kelio susitarimui, garantuoti 
neutralumą. Reikia nuogąstau
ti, kad Laos laisva karalija, be 
siderant ir beieškant susitari
mui priimtino pagrindo savisto 
vumui ir neutralumui, komunis 
tinių jėgų gali būti suvirškin
ta.

Pietų Vietnamas — antroji 
numatyta auka. Tai jaučia, ži
no ir turi įrodymus P. Vietna
mo vyriausybė ir Washingto- 
nas. Prezidentas Kennedy ir jo 
karinė administracija — aukš
tieji kariniai vadai — aptarė 
įvairias paramos išeitis. Kaip 
rodo paskutiniai žingsniai, Ken-

skaičius auga dienomis, 
skaičiuojama, kad P. Vietname 
jau yra Amerikos karių mari
nų nuo 3,000 iki 7,000. Laivy
nas plaukioja Vietnamo terito
rijos vandenyse. Aviacijos 
šinų skaičius padidintas.

Naujas vadas

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. vasario mėn. 13 d.

Tauta ir tautybe
Ar mes teisingai suprantame tas sąvokas?

Burmą. 
ir kariai
laisvę buvo

nu- namas ir Laos sukilėliai yra per 
silpni rimtesniam karui. Per
organizavimas Vietnamo . kari
nių jėgų moderniais ginklais ap 
ginklavus, ištreniravus partiza
niniam džiunglių karui, skubiai 
perkeliant jėgų į pavojingesnes 
vietas, pakels karių ūpą, mora
lę. Partizanai susilauks nesėk
mės, nes ir prievartos pradės 

I išvengti rimti ūkininkai
sitrauks pas vyriausybės karius 
arba atsiras vadų, kurie suda
lys būrius pasipriešinti prievar
tai. Juos 
riausybė.

Reikia 
Vietnamo
mo kovoje pradedama nauja 
era kariniais veiksmais ir kraš 
to politikoje. Korupcijai ir 
minių valdžiai P. Vietname, 
rodo, yra atėjęs galas.

PRANAS DAILIDĖ

ma-

pa-

mų duomenų čia kaip ir nėra. 
Ar mes imsime kalbą, ar kilmę, 
ar papročius, ar kitokius duo
menis, kiekvienas jų tautybės 
apibrėžimo klausime teturi pa

Paskyrimas gen. Paul 
Harkins vadovauti instrukto
riams, pavedimas planuoti kau
tynėms ir operacijoms, būtų at
palaidavimas gen. lt. McGarr 
nuo pašalinių “pareigų”. Dabar 
McGarr pasiliks vyriausiu A- 
merikos karinės patarėjų gru
pės vadu ir rūpinsis tik kari
niais reikmenimis.

Atrodytų, kad Amerikos 
riams reikės ne tik mokyti, 
instruktuoti ir kautynėse,
vienas pareigūnas yra išsita
ręs, j°g jeigu priešas šaudys, 
jam bus atsakyta tuo pačiu. Y- 
ra žinių, kad malūnsparnius ly
dės kovos lėktuvai apginti nuo 
priešo apšaudymo. Nauja takti
ka, nauji vadai, nauji apsispren 
dimai. Pilnai įsitikinta ,kad Pie
tų Vietnamas nepakartos Korė
jos dramos.

Maskva ir Peipingas yra skir
(tingų nuomonių. Šiaurės Viet-

D.

ka-
bet
nes

parems teisėtoji vy-

skaityti, kad Pietų 
laisvės ir savistovu-

Žodžius “tautą” ir “tautybę” čių duomenų įvairumas jau ro- 
mes a’oai dažnai vartojame. Ta do, jog atskirai imant, lemia- 
čiau, jeigu mums tekių trum
pai atsakyti į klausimą, kas yra 
tauta ir tautybė, tai ne vienam 
reiktų kasytis dėl to pakaus'. į 
Ir tai nebūtų nieko nuostabaus,
nes tauta ir tautybė yra labai lyginamosios reikšmės, 
sudėtingos sąvokos, kur as tai- Lietuvių kalbos gali pramok- 
u — _r vartotį kitataučiai, bet

vien dėlto mes nelaikome jų lie
tuviais. Antrą vertus, mes ne
vadiname kitataučiais tokių lie
tuvių, kurie savo kūryboje var
tojo svetimas kalbas, kaip, sa
kysime .Milašius arba Baltru
šaitis. Reiškia, tautybei yra 
svarbi ne tiek kalba, kiek ta 
lietuviška dvasia, kuri atsispin
di sakytų poetų kūryboje.

Turėdami prieš akis kilmę, 
mes nesisavinsime ir nevadinsi- 

lietuviais tokių asmenų, ku- 
,nors yra lietuvių kilmės, 
per kelias kartas ta jų kil- 
jau liko pamiršta, o jie pa- 
nuo lietuvių tautos dvasi- 
kultūros visai nutolo. Ir

kant gyvenimo praktikoje, net 
spaudos žmonėms pasitaiko su- 

į klysti. Dėlto pravers bent trum 
pai tas sudėtingas sąvokas kiek 
išnarplioti.

Pirmiausia, kas yra tauta? 
Lietuvių kalboje žodis “tauta” 

r gali turėti dvejopą reikšmę, pa
reinamai nuo to, kokio požiūriu 

T mes tą žodį vartojame. Jeigu 
mes tą žodį imame valstybiniu, 
politiniu požiūriu, tai tauta reiš 
kia valstybės piliečių visumą, 
kitaip sakant, anglų ka’bos “na- 
tion”. Vadovaujantieji teisinin
kai nepriklausomoje Lietuvoje, 

■ kaip pvz. prof. Roemeris, netu
rėdami tam tikro atskiro žo- 

su- džio, valstybės piliečių visumą

j

I

gi- 
at-

SOCI ALINES STUDIJOS 
MEKSIKOJE

Meksikos sostinėje buvo
važiavę to krašto vienuolynų įr pavadindavo valstybine tauta, 
vyresnieji ir, arkivyskupui Mi- 
guel Dario Mirando vadovau
jant, studijavo enciklikos “Ma- 
ter et Magistrą” socialines min 
tis, kurios būtų panaudotinos 
visuomenės socialiniam auklėji
mui.

Astronautas Glenn skaito laikraštį kirpykloje, Cocoa Beach, Fla., 

besiartinant naujam terminui skristi apie žemę. (UPI)
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(Tęsinys)

Parnus nugali ne tiek savo jėga, kiek tuo nepa
prastu gudrumu. Jis per akimirksnį nužvelgia kiek
vieną susidarančią palankią sau progą. Ir dar aki
mirksnis — jis jau susivertęs ja pasinaudoti. Pamuš 
iš tikrųjų labai veržlaus būdo. Nepaprastas to vyro 
akylumas ir apdairumas. O dar nuostabesnis — vik
rumas iš bėdos ar nepatogumo laimingai išsiristi. Jis 
moka ir kalavijuočių ir rutenų liežuviais susišne
kėti...

Kuolas visada puola tik tiesia ir sunkia jėga, 
tarytum nuolaiduma paritintas akmuo. Jo raupuota
me veide rudos akys tada įgyja blizgesį. Jis mažai 
pats šneka, ir visada ramus kito besiklausydamas. 
Kai retkarčį^is ir jis prabyla — balsas gerklinis. 
Kuolas čia dažniau pavadinamas ne vardu, o pravar
de — Geležinė Ranka.

Gaudižadas vakar vėl girdėjo šnekant apie pik
tąjį kniazių Danilą. Ir minimas vis Galičas — keis
tas, svetimas vardas. Mėgaujasi mintimi, kad, atro
do, teks joti su išgaląstais ašmenimis prieš tą nela
bąjį. Pamatys aną šalį, apie kurią pirmąkart buvo 
girdėjęs Liaudbarą pasakojant. Miglotas, tolimas tas 
„Galičas”!...

Jau įdienojant Gaudižadas sužino, kad Mindau
gas šiandie įnikęs kalvėje kalti. Geležis ten jo kieto
se rankose tik klega, kaip paukštė. Iš po dūžių trykš

|K ’ ' ' f- ■ \ - J

I me
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bet

i mė
tys
nės 
priešingai .panagrinėję šiandie
ninių lietuvių kilmę iš senesnių

jų yra kilęs iš kadaise apsigy
venusių' Lietuvoje kitataučių. 
Bet tie kitataučiai per kelias 
kartas suaugo su lietuvių tau
ta, pasisavino jos dvasinę kultū
rą ir pasidarė tikrais lietuvių 
tautos nariais.

“ Lietuvos gyventojai” 
Dėlto, kai dabar mes 

“lietuvių tautą”,

Toks apibrėžimas skyrė tei
sės moksle politinę žodžio “tau- laikų, rastume, kad ne vienas 
ta” reikšmę nuo įprastai varto
jamos etnografinės, kada žodis 
“tauta” reiškia visumą bendros 
kilmės asmenų, siejamų istoriš
kai susiklojusiais bendros dva
sinės kultūros ryšiais. Tačiau 
gyvenimo praktikoje “valstybi
nė tauta” neįleido šaknų. Tos 
sąvokos vietoje neteisingai bu
vo vartojami žodžiai “Lietuvos 
tauta”, 
ir pan.
ka’bame apie
tai turime beveik išimtinai et
nografinę tų žodžių prasmę. Tik 

! tą prasmę yra kur kas sunkiau 
apibrėžti. Prie to apibrėžimo 
einame, narpliodami sąvoką 
“tautybę”, kurią suprantame, 
kaip ryšį su tauta etnografiniu 
požiūriu.

Kokie gi duomenys lemia 
žmojaus tautybę?

1949 m. sausio mėn. “Drau
gas” yra paskelbęs šešis šio au
toriaus straipsnius su bendra 
antrašte: “Kodėl aš didžiuojuo
si, kad esu lie.uvis?” Tuose 
straipsniuose buvo gvildenama 
lietuvybė bent šešiais požiūriais, 
kurie yra svarbesni tautybės 

I klausime. Čia teks tik pastebė
ti, kad patsai tautybę nustatan

Eidami tuo keliu to’iau, leng
vai galime patirti, kad ir kitos 
tautybės žymės, kaip, štai, pa
pročiai, tėvynės meilė, religija 
ir t. t., taip pat neturi tautybės 
nustatymui absoliutinės reikš
mės, kai tos žymės yra imamos 
atskirai. Bet sudėtos drauge, 
jos apytikriai išsprendžia klau
simą.
Svarbesniais kriterijais vis tik 

tenka čia laikyti kilmę ir 
tautinį apsisprendmą

Kilmė sudaro, kad ir kartais 
pamilstamą, bet ne lengvai pa
keičiamą fizinį ryšį su tauta. 
Paveldėjimo keliu, nežiūrint 
mišrių vedybų, dar per kelias 
generacijas reiškiasi įtaka bū
dingų tautai fizinių savybių. O 
kai kada nuo tų savybių neat
silieka ir ypatingi tautos būdo 
bruožai.

Tuo tarpu tautinis apsispren-
(Nukelta j 4 pusi.)

ta šoka kibirkštys saujomis. Rikis niekur šiandie ne
jos — lydėti jo nereiks: Gaudižadas laisvas.

Niekas nežino, ką Mindaugas susigalvos. Sunku 
beįspėti, ką toks veržlus rikis šiandie ar ryt ims 
veikti, kur ir ką pradėti mesis, kur ir ką patikrinti 
zovada išjos. Jos akys viską seka ir viskuo domisi. 
Ir jo rankos prie visko limpa. Baimės įteigia ne tik 
jo išvaizda: ir jo sumanytosios naujovės, ir jo griež
tumas tas permainas įvedant.

Gaudižadas gerai žino senosios žemdirbystės dar
bus. Kaipgi nežinotų javo augintojo sūnus. Tai da
bar jį labai stebina ši naujoji žemdirbystė, kurią 
Mindaugas taip griežtai įveda Vilnios, Medninkų ir 
Trakų srityse. Šis javui auginti būdas jau kitoks.

Ligi šiol senoliai ir senolių senoliai javą augino 
taip pat, kaip ir jo tėvas Tudiaminas. Laukas būda
vo kelis metus iš eilės užsėjamas, o paskui palieka
mas keliolikai metų atsigauti. Laukui leidžiama ra
miai dirvonuoti ir vėl užželti jaunamiškiu. Paskui 
spėjęs pakilti medelynas būdavo vėl nudeginamas. 
Tuo deginimu buvo sunaikinamos piktžolės ir pele
nais patręšiamas dirvožemis. Tada laukas būdavo vėl 
kelis metus iš eilės apsėjamas.

Taip Lietuvoje iki Mindaugo — nežinia nuo ka
da, gal per ištisą tūkstantį metų — buvo lydiminė, 
arba dirvoninė, žemdirbystė.

Dabar Mindaugas užsispyręs įvesti naująją žem
dirbystę. Nuėmus derlių, laukas jau tiktai dvejus 
metus paliekamas pūdymu. Trečiaisiais metais tas 
pat laukas jau vėl ariamas ir vėl užsėjamas. Tai jau 
kitokios žemdirbystės — pūdyminės žemdirbystės — 
pradžia.

Laukai — miškuose. Tarp pelkių, kalnų ir ežerų. 
Sklypais ir lopinėliais. Kiekvienas sklypelis bus dve
jus metus pūdymu ir trečiaisiais užsėjamas. Kasmet 
derlių duos vienas trečdalis visų laukų: du trečdaliai 
ilsėsis...

Kai nėra ko užduoto veikti, Gaudižadas čia daug 
ką tyčia taip daro, kad tik jį kiti matytų.

Koks gi ten pablūdėlis ant žirgo stovėdamas jo
ja? Taip dabar, gal būt, klausia prisimerkęs Taural- 
ga. Medžioklis turi geras akis — pats atpažins, ar 
jam atsakys: kas gi bus kitas — Gaudižadas, tas 
naujasis nenuorama. Tegu tas purkšnius pamato ir 
siusdamas pučia ūsus...

Paskui — šuoliuoja atgalia ranka laikydamasis 
už karčių. O kas ten zovada.lekia atbulas sėdėdamas? 
Tegu tas medžioklės snukis pamato! Ir gal kaip tik 
šiuo metu jam kas nors sako: tai kas gi bus kitas 
— Gaudižadas...

Jis lavinasi mėtyti jietį. Įgūdis gerai veikti su 
jietimi čia didelėje pagarboje. Reikia ir prie jieties 
prijunkti, priprasti. Kiekvienas ginklas — ne gink
las, kol jis ne rankoje. Vien tik rankos jis teklauso. 
Rankai neužtenka būti stipriai: ji turi būti įgudusi 

i ir tikra....
Gaudižadas iš lanko šaudo į taikinį. Smigdyti 

taikinin strėlę — tai tikras smaguriavimas!
Jis mėgėjas užsiėminėti ir su buože. Jis — tik

ras nepasėda ir tvoklius...
Gaudižadas — užsidegėlis ginklams, kaunioms ir 

karui.
Ir tai vis toli gražu ne dėl to, kad tas Tauralga, 

tas niūrus kemezas, siusdamas pūsčiotų ūsus. O, ne 
vien aną tytinti! Jietis, strėlė, buožė ir ašmenys su
siję su būsimais didžiausiais žygiais. Jų laukia Par
nus, Kuolas ir kiti — laukia ir šneka. Prieš Danilą, 
prieš kraugėras, prieš galvažudas, į Galičą...

Ir visur ten, kur tik Mindaugas ves, kur tik jis 
siųs. Su jietimis, strėlėmis ir buožėmis. Su geležimi 
ir ugnimi. Puls šaukdami, rėkdami ir kvatodami. 
Klegėdami nužygiuos kažin kur. Nusitrenks toliau 
negu Liaudbaras, toliau negu senųjų kareivų tėvai. 
Jos, kur Mindaugas panorės. Jos šauni Vilnios vy
rija. Ir žaibi pagyna ištiks tuos zaunius, kurie išdrįs 
pastoti kelią. Su jietimis, strėlėmis ir buožėmis! Su 
geležimi ir ugnimi!...

(Bus daugiau)
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SVEIKATOS APSAUGA

PAVERGTOJE LIETUVOJE

Bepigu gydyti, bet bloga sirgti

KAZYS JURGAITIS

Pavergtoje Lietuvoje likusių tingas dėmesys. Nors Lietuvo- 
tautiečių sveikatos apsauga je gyventojai gyvena dar labai 
mums visiems labai rūpi. Bet išsimėtę vienkiemiuose, visos 
toje srityje, reikia pasakyti, nėščios moterys yra apyskaito- 
Sov. Sąjungos gyventojų (ta
me skaičiuje ir lietuvių paverg
tame krašte) būvis užsienyje y- 
ra gal truputį nedavertinamas. 
Jeigu neskaityti materialinių 
sunkumų ir ypač dvasinės bei 
tautinės priespaudos, tai medi
cininė priežiūra perdaug skųs
tis negalima. Visa tai labai ge
rai, bet... Tą “bet” pamatysime 
paskui, o tuo tarpu pažvelgsi- tarp pastarųjų yra įsitikinimas, 
me į kitus dalykus.

I .... --------
noRCins mntArvc -ura arvvslraitn. 

je, nuolatinėje periodiškoje kon 
sultacijoje pas specialistą. Tai 
numatyta įstatymu ir jis vyk
domas. Gimdymas namuose da
bar yra didelė retenybė, nes tai 
irgi tam tikru įstatymu drau
džiama. Dekretinės atostogos 

j tarnautojoms ir darbininkėms 
nustatytos 112 dienų. Kolchozi- 
ninkėms tik 72 dienos. Todėl i. . ............

Sakalas. Stefanija 
kun. K. Barauskas, 
Raslavičiėnė. Sofija 
šeimininkų dukrelė

Dalis svečių Igno Sakalo pagerbime. Sėdi (iš kairės): Vida Ba- 
rienė, kun. Vyt. Bagdanavičius, MIC, Ignas 
Jonutienė. Eugenija Daugirdienė; stbvi: red. 
poetė Julija Švabaitė, red. St. Pieža, Regina 
Sakalienė, Kazimiera Bradūnienė ir pobūvio 
Klaudija Barytė.

ŠVIETIMO TARYBA KVIEČIA

Medicinos personalas
Medicinos specialistai paverg 

toje Lietuvoje išsilavinimo at
žvilgiu skirstomi į keturias gru
pes: medicinos sesuo (su pir
miniu med. išsilavinimu), med. 
felčeris - akušeris (gimnazija ir 
dvimetė med. mokykla), gydy
tojas (gimnazija ir Medicinos 
institutas ar universiteto me- 
dic. fakultetas) ir gydytojas, 
turįs praktiką, galįs būti pri
imtas prie universiteto aspiran
tūroje ir po dviejų metų ginti 
disertaciją med. mokslo kandida 
to vardui įsigyti.

Neskaitant ligoninių mieste, 
kurių tinklas beveik nepasikei
tė, ligoninių kaimo vietovėse, 
tikriau miesteliuose, įsteigta 
nemažai. Maždaug kas antrame 
buvusio valsčiaus miestelyje vei 
kia 8 - 12 lovų ligoninė. Jos per
sonalas: vienas gydytojas, vie
nas felčeris, akušerė ir 3 - 4 me- 
dic. seserys. Su kiek daugiau 
lovų ir didesniu personalu — 
rajoninės ligoninės. Ten jau y- 
ra chirurgas, vaikų ligų specia
listas. Smulkesnis už ligoninę 
yra med. punktas, kuris yra 
kiekviename bažnytkaimyje, ir 
jį veda felčeris, o kartais aku
šerė. Taigi manome, kad medi
cinos tinklas gana platus. Gre
ta to, yra sanatorijų, vasarvie
čių. Neblogai tvarkoma sani
tarinė tarnyba, nors apie šią 
galima pripasakoti daug anek-

kad 
jog

tai esą už bausmę dėl to, 
jos labai vengia abortų...

Vaistai užpakalinėmis 
durimis

dotų.

Gimdymų priežiūra
Reikia pastebėti vieną daly

ką, kuris sudaro didelį kontras 
tą su nedraudžiamais abirtais. 
Iš vienos pusės abortai nedrau 
džiami, bet iš antros pusės nėš
čioms moterims skiriamas ypa-

Teko išsikalbėti su med. spe
cialistais, neseniai atvykusiais 
iš pavergt. Lietuvos. Jų tvirti
nimu, sovietiniai vaistai esą nė 
ra taip jau blogi. Bendru mas
tu jų pagaminama gal ir pakan
kamai, bet dėl planavimo, pas
kirstymo bei tiekimo netvarkin 
gumo gaunami ne visada ten, 
kur reikia, ne tiek, kiek reikia, 
ir ne tada, kai reikia (kaip ir 
visi gaminiai sovietinėj santvar 

; koj). Didelėse miesto ligoninė
se, to, žinoma, mažai pasitaiko, 
nes ten atsilanko net ir užsie
niečiai gydytojai, todėl tiekėjus 
rajkomas ima už ten, kur skau 
da, jei pasitaiko kiaulysčių. Bet 
provincijoje įprastas dalykas, 
jei vaistinėje negausi termomet
ro, žinduko, tvarstomų raiščių, 
gliukozės. Aišku, būna taip, kad 
toje pat vaistinėje gali gauti 
antibiotikų, vitamino B12 ir ki
tų “retenybių”, kurie stambio
se ligoninėse yra riboti. Bet ši
tie unikaliniai dalykai papras
tai per tiesiąsias duris nepar
davinėjami...

Vaistai nėra brangūs. Jie y- 
ra net pigūs, jei palygini su ben 
dru pagyvenimu, t. y. maistu, 
rūbais. Pats gydymas nemoka
mas bet kurioje gydymo įstai
goje. Netgi pakliūti į jas nesi
girdi klasių skirtumo, išskyrus 
“teptelėjimą”, kurs viską pa
greitina. Žinia, pirmoji “sąly
ga”, kad patektum į ligoninę, 
tai reikia jau sunkiai susirgti.

pilnas atlyginimas. Bet... tai la- gurnu gydytojai. Jeigu Vakaruo 
bai retas atvejis.

I Slepia nelaimingus atsitikimus
Darbininkas, prieš priimant 

jį į darbą, paprastai supažindi
namas su darbo apsaugos tech- 

! nika. Po to jis pasirašo tam 
, tikrą pasižadėjimą, kad taisyk- 
I les žino ir pasižada jų laikytis. 
Jeigu fabrike įvyksta nelaimin
gas atsitikimas, tai fabriko di
rektoriui tenka daug nemalonu
mų. Aukščiau stovinčių vado
vų sprendimas: bloga darbo ap 
saugos technika. O kad to ne
būtų, fabrikų vadovai stengia
si visus panašius atsitikimus 
nuslėpti. Pavyzdžiui darbinin
kas, dirbdamas šaltkalviu, nu
laužė plaktukui kotą, o kad il
gai negaištų laiko, pats nuėjo 
prie obliavimo mašinos nuob
liuoti kitą panašų. Staiga nu
trūkęs smagračio diržas, atsi- 
vyniodamas, sulaužė obliuotojui 
raktikaulį (tikras atsitikimas). 
Fabriko vadovybė surado, kad 
ant obliavimo mašinos jis ne
buvo apmokytas, vadinasi, ne
turėjo teisės dirbti. Paaiškėjo 
dar, kad jo profsąjungos nario 
mokestis jau du mėnesiai ne
mokėtas. Ir taip prasirgo ke
turių vaikų maitintojas tris mė 
nesiūs, gaudamas tik 20% už
darbio.

Yra dar ir kitas trūkumas. 
Ne visuomet pasižymi sąžinin-

J

Spaudoj ir gyvenime

(Atkelta iš 3 psl.)
būtų prideramai nubaudęs sauva- 
liautojus. Juk nuostolis 
visam kolektyvui. Todėl 
ti šį nusikaltimą turėjo 
lektyvas.”

štai kokios kolūkių 
iškilo aikštėn. O kiek jų pasilieka 
slaptybėse? Družinin, aišku, yra 
rusas. Tolimesniame redakcijos 
prieraše Družininas lyg teisina
mas, kad jis apdovanotas Raudo
nosios Žvaigždės ordinu, turi eilę 
kitų ordinų, 
pirmininkas 
perspėjo dėl 
nežiūrėjimo 
lietuvį Raulinavičių.

Reikšmingos pastabos aukščiau 
cituotos “Tiesos” ištraukos pabai
goje: “Nepagrįstai nuo šio klau
simo sprendimo buvo nušalinti ir 
kolūkiečiai. Ar nevertėjo 
klausti jų nuomonės apie S. 
ž>nino ir A. Raulinavičiaus 
sį?”

Labai teisingai. Kolūkiečių

pada rytas 
ir aiškin- 
visas ko-

slaptybės

Kaltinamas kolūkio 
ir kiti, kodėl, jo ne
girta vimo, dėl šeimos 
ir daugiau pakaltina

pasi- 
Dru 
elge

nuo
monės reikia atsiklausti ne tik 
apie tuos du vagišius, bet ir apie 
pačią komunistų s'stemą, prie ku
rios tokie darbo žmogaus skriau
dikai tarpsta. Lietuvos ūkininkai 
moka tvarkytis. Tegu tik okupan
tai išsikrausto iš krašto, tokiems 
vagišiams nebebus dirvos.

J. Daugi.

Gydymasis ligoninėje ir 
atlyginimas

Maitinimas ligoninėse ar sa
natorijose nėra labai geras, bet, 
žinoma, badauti nereikia.

O dabar tas “bet”. Gal kai 
kam iš viso to atrodo, kad Sov. 
Sąjungoje viskas taip idealu, 
kad tik sirk ir norėk. Deja, ne! 
Lietuvoje yra posakis, tapęs be 
veik priežodžiu, kad bepigu da
bar gydytis, bet neduok, Dieve, 
sirgti! Nedarbingumo pašalpą 
moka profsąjunga. Jei esi pir
mus metus profsąjungos narys, 
gauni 40% dydžio pašalpą nuo 
vidutinio mėnesinio uždarbio. 
Su dviejų metų stažu — 50% 
ir t. t., bet tik iki 90rč. Be to, 
kiekviena pramonės šaka turi 
atskirą profsąjungą ir, pakei
tus darbovietę, stažas skaito
mas vėl iš naujo. Jeigu nesi 
profsąjungos narys, gauni 20% 
atlyginimo. Jeigu dirbi sezoni
nį darbą, sakysim, durpyne, ta
da, kad ir šimtą metų bedirb
damas, ligos atveju gausi tik 
40% uždarbio, nes kiekvieną 
žiemą stažas bus nutraukiamas. 
Pabandyk susirgti šeimos gal
va, uždirbdamas nedidelę sumą 
ir maitindamas keletą vaikų! 
Yra dar toks atvejis, kai, susi

metu, mokamas tžeidus darbo

Vienas iš didžiausiųjų šių die- nio ar šiaip kitokia proga — 
nų mūsų visų rūpesčių — kaip laikoma menkaverčiu dalyku! 
išlaikyti jaunoje kartoje gimtą- Į ALB Švietimo Taryba savo 
ją kalbą gyvą ir gają, kaip su- posėdyje (1.21.62) apsvarsčiusi 
stiprinti savos kalcos ir tėvų šią padėtį, šalia savo tiesioginių 
žemės meilę, šiuo rūpimu klau- darbų, imasi uždavinio ieškoti 
simu daug kas yra padaryta, 
daug kas daroma ir bus daro
ma, bet vis tik dar jaučiame, 
jog ne visos galimybės išnau
dojamos.

Mes galime pasigirti litua
nistinių mokyklų pasiektais re
zultatais, galime pasidžiaugti 
jaunimo organizacijų veikla, ga
rime pasididžiuoti meno parodo
mis, ansamblių ir operų pasta
tymais, bet visų šių iškiliųjų 
prošvaisčių šešėlyje visad lieka 
lietuviškoji knyga. Ji vis dar 
stovi visų mūsų kultūrinės veik 
los planų nuošalyje, lyg ir už
miršta, neįvertinta, atstumta. 
Jai kelių į plačiąją visuomenę 
nepraskina nei tūkstantinės pre 
mijos, skaudūs autorių bei lei-

įse gydytojai uždirba priklauso
mai nuo to, kiek jie turi pa
cientų, tai ten pacientų skai- dejų dūsavimai, — knygos gu- 
čius visai neturi reikšmės. Kai- n leidėjų lentynose, laukdamos 
mo felčeris gauna mėnesiui 50 pirkėjų.
rublių naujais pinigais ir nei 
daugiau, nei mažiau. Alga, kaip 
matome, nepavydėtina. Ir todėl 
suprantama, kad visi labai mėgs 
ta kyšius ar spekuliaciją vais
tais. Ir jeigu gydytojas mato, 
kad jis nieko negaus, ligonį ap 
žiūri per 10 minučių nuo viso
kių ligų, maždaug pagal tokią 
komandą: “Atsigult!”, “Išsižio
ti!”, “Užsimerkt!”, “Nekvėpuo
ti!” ir “Sekantis!”. Tarsi pagul 
dytasis galėtų tokioje pozoje na 
mo keliauti... Matome, kad, kai 
nėra tvarkos, tai ir neblogi įs
tatymai išblėsta.

Aš vis dar sunkiai pripran
tu prie vakarietiškų įstatymų. 
Numyniau neseniai darbe drau 
gui koją. Jis sau kuo ramiausia 
sąžine “prasirgo” dvi savaites, 
gaudamas pilną uždarbį. Zam- 
politas pasakytų, kad tai sabo
tažas! (ELI)

Kas atsitiko, kad daugelis 
mūsų šviesuolių nusisuko nuo 
lietuviškos knygos ? Daugelis 
praeina pro knygų lentynas, ne
stabtelėję, nepasižiūrėję, o savo 
namuose pirmumą užleidę ne 
lietuviškai knygai! O knygą pa
dovanoti gimtadienio, vardadie-

Tauta ir tautybė

— Mes turime būti Kristaus 
liudininkai. Būti liudininku tai 
nereiškia skleisti propagandą 
ar sudaryti įspūdį. Tai reiškia 
gyventi taip, kad toksai gyve
nimas būtų neišaiškinamas, jei 
Dievo nebūtų. —Kard. Suhard

NAMAMS
ŽEMIAUSIU

NERIBOTI FONDAI PASKIRTI NAMŲ

• Paskolas duodame lengviausiomis 
sąlygomis. Mėnesinius mokėji* 
mus pritaikome pagal jūsy išga
les.

Turtas $82,000,000.00

%

patogumui

būdų ,kaip praverti lietuviška- 
I jai knygai kiekvieno lietuvio 
namų duris. Visuotinai buvo 
priimtas vienas iš tokių p’anų: 

1 1. visos jaunimo organizaci
jos, ansambliai ir kultūriniai 
vienetai į savo darbų planą 
įtraukia ir lietuviškųjų knygų 
bendrą skaitymą, nagrinėjimą 
ir jų įvertinimą;

2. visos lietuviškos organiza
cijos savo nariams, švenčian
tiems gimtadienį, vardadienį ar 
šiaip kuria kita proga įteikia 
lietuvišką knygą dovanų;

3. visos organizacijos savo 
narį ar artimą, sukūrusį lietu
višką šeimą, sveikina, įteikda- 
mos lietuvišką knygą su atitin
kamu įrašu. Tegu išsivysto vi
suotinai bendra tradicija, kad 
kiekviena jaunųjų pora, sukū
rusi lietuvišką šeimą, būtų pa-

. sveikinta lietuviška knyga!
4. visos organizacijos savo 

narį ar artimą sulaukusį nau
jagimio sveikina atitinkamo tu
rinio lietuviška knyga;

5. leidyklos ir organizacijos 
leidžia mažiesiems skaitytojams 
iš lietuvių tautosakos, padavi
mų bei istorinių įvykių iliustruo 
tas knygeles. Tegu kiekvieną

Jauną skaitytoją pirmiausia su- 
1 tinka lietuviškoji knyga!

Šį planą Švietimo Taryba be 
j visuomenės pritarimo ir para
mos neįgyvendins. Reikia visų 
vienodo nusistatymo, visuotino 
pritarimo. Tad į šį darbą Švie
timo Taryba kviečia visas lie
tuviškąsias organizacijas nuo
širdžiai įsijungti ir šį planą vi
suotinai vykdyti. Įsijungusius 
ir visuotinai pritarusius šiam 

, planui pageidautume atsiliepti 
spaudoje ar tiesiog į švietimo 
Tarybą adresu: 6642 S. Fran
cisco Ave., Chicago 29, III.

Lietuviškosios knygos vardu 
kviečiame visus!

ALB švietimo Taryba

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MUSŲ SPECIALYBĖ.

PRECIN PHOTO STUDIO
4068 Archer Ave. Tel. VI 1-2481

(IncorporaV'd > 
EDVARDAS PLIS. w

(Atkelta iš 3 psl.)
dimas pareina nud laisvos žmo
gaus valios, nors tą valią ir įtai
goja kilmė ,auklėjimas, gyvena
ma aplinka ir eilė kitų veiks
nių. Tautinį apsisprendimą rei
kia laikyti pozityviu, kai jis su
tampa su kilme, ir negatyviu, 
kai jis tos kilmės neatitinka. 
Negatyvaus apsisprendimo pa
darinį yra įprasta vadinti nu- 
tautimu. Pozityvus gi tautinis 
apsisprendimas sudaro dvasinį 
žmogaus ryšį su savo tauta. 
Jis yra svarbus akstinas daly
vavimui dvasiniame tautos gy
venime ir jos dvasinės kultū
ros puoselėjimui. Tuo pačių jis 
yra svarbus veiksnys tautybės 
išlaikymui.

PASKOLOS
NUOŠIMČIU

IR G. I. (VETERANŲ) PASKOLOMS

x>o<xxxxx>-o<x>o<><><xxxxxxxxxx>

METAI SU DIEVU

• Taupykite STANDARD FEDERAL 
—stipriausioje Chicagos taupymo 
Bendrovėje, kur jūsy santaupos 
yra apdraustos—saugios ir neša 
dividendus.

SAVANORIAI
Į PIETŲ AMERIKĄ

Jau $50,000 suaukojo Iowos 
valstybės Kolumbo vyčiai, rem
dami religinį apaštalavimą Pie
tų ir Centro Amerikoje. Jų re
miami, išvyko du misijonieriai: 
vienas į Peru, kitas į Meksiką.

VISUOTINO BAŽNYČIOS 
SUSIRINKIMO SĄJŪDIS
Meksikoje labai gyvas maldų 

ir pasiaukojimo sąjūdis, remiąs 
visuotinį Bažnyčios susirinki
mą. Rengiamos misijos, kurių 
pravedime dalyvauja šimtai ku 
nigų.

*

♦

liiDflinflyMs
TV-RADIJAI - JUOST. REKORDERIAI 

STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖS 
ANTENOS - BATERIJOS - LEMPUTES 
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI 

Viskam žemiausios kainos ir garantija
3321 S. Halsted St - CLiFFSCE4-5665

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. Šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8 iki 
9:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak.

VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmlock 4-2413 
7159 So. Maplevvood Ave., 

Chicago 29, LU.

4
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MOV1NG *
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, III.

MOVING
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toK Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

IR SIENOS 
J. Radis

Tel. CLiffside 4-1050 t
Ui

T ER R A
3237 W. 63rd St., Chicago 29. UI. 

Tel. 431-4660.
Kristalas, porcelanas (China) si
dabras. gintaras, aukso ir kitokios 
brangenybės, etc.. etc. Ktun-ca nu
pigintos. pasirinkimas — didelis.•

MOVING
F. KASPARAS

Vietoje ar toli — patyrusių 
sąžiningas, švarus patarnavimas 
TO 3-1262 Cicero, Illinois

Šitokiu pavadinimu neseniai Išėjo 
iŠ spaudos knyga, kurioje lengvu sti
liumi visiems metų sekmadieniais ii 
šventadieniais duodami patrauktos 
pasiskaitymai. Apie šią knygą kun 
Stasys Yla rašo: "Knyga tenka i
džiaugtis... Ji yra tikra pavyzdžių i 
•nciklopedija. vykusiai parinktų is ; 
pasaulio ir Lietuvos, iš praeities ii i 
gyvos dabarties. Pavyzdžiai daro šią 
knygą labai patrauklia. Gyventi 
krikkščloniškai yra didelis menas, o 
pavyzdžiai parodo Jvairius co meto 
požvilgius ir galimumus. Pavyzdžiai 
verčia žmogų mąstyti, save tikrinti 
kasdien atnaujinti savo pastangas . 
Ši knyga, skaitoma po skyrelį kas- į 
dien, ypač vakarais, neabejoju, pra- j 
vers kiekvienam, kas nėra užmetęs 
savojo intereso dvasiniam pasauliui.’ J

Knygos autorius — KUN. DR. J 
PRUNSKIS. Kaina $2, gaunama 
Drauge.

-Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
Visi Pittsburgh’o lietuviai 

KLAUSO IR REMIA
Pittsburgh’o Lietuviu 

Kataliku Radijo Programą
vadovaujamą

Lietuvos Vyčig Pittsburghe 
JI TRANSLIUOJAMA 

IS STIPRIOS Hl GALINGOS

W LO A
RADIJO STOTIES BRADDOCKS 

Kieki veną sekmadienį nuo 
1:30 iki 2:00 vaL p. p.

Visais reikalais kreipkitės šiuo ad
resu: Lith:-anian Catholic Hout.
Radio Station WLOA, Braddock, 

Pennsylvania.

os Fondas $7,500,000.00
KVIEČIAM!1. APLANKYTI NAUJA!* PATALPAS!

Dvi automobi

liams pastatyti

aikštės jūsų

Valandos: Kasdien, įskaitant šeštad. nuo 
ryto iki 4 popiet.
Ketvirtadienį nuo 9 ryto iki 8 “vai. vak. 
Trečiadieniais neatidarome.

Pinigai padėti 
prieš kiekvieno 
mėn. 16 dieną, 
neš dividendus 

nuo pirmos 
mėnesio dienos

JUSTIN MACKIEWICH Sr.
Chairman of the Board

JUSTIN MACKIEHTCII Jr.,
President

CHANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

2555 West 47th St. Tel. LAfavette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING

STANDARD 
FEDERAL SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION (T7!
4192 Archer Avenue / Chicago 32, Illinois

Virginia 7-1141

I
I

INSUKED

Naujas aukštas dividendas numatom*
mokėti ant investavimo sąskaitų nuo Vasario mis. 1 <L, 1962 *C
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO a<UOSIMCIU3 NUO 1 D- 

Dividendai mokami sausio ir liepos mfen. 1 d.
PIRMAI*, ir KETV........................9 v. r. iki 8 p. p.

V ALANDUS: ANTRAI), ir PENKT. ................. 9 v. r. iki 5 p. p.
ŠEŠTAI).........9 v. r. iki 12 v. d. Trečiad uždaryta.
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LIETUVIAI CALIFORNIJOJE

VIETOS BALETO STUDIJA in-, minus “eum Įaudė” ir gavo 
žinierijos magistro laipsnį. Pa- 

! mėgęs universiteto suolą ir ne- 
i norėdamas su juo skirtis, pra
dėjo rengti antrą magistratą.

K. K.

BDRAUGAS, antradienis, 1962 m. vasario mėn. 13 d.“Importuodama” vis naujas 
dainos pajėgas, parapija sutei
kia progos lietuviams losange- 
liečiams išgirsti mūsų garsių 
solistų.

TV žvaigždė Rūta Kilmonytė 
(Lee) perskaitys Bernardo 
Brazdžionio kūrinius. Parapijos 
choras pasirodys su naujų dai
nų rinkiniu.

Mykolo Krafto orkestrui grie 
žiant bus progos šokti jauniems 
ir seniems.

Turtingas bufetas veiks nuo 
pat pamaldų pabaigos. Bus duo 1 

kazimieriški” pietūs.
Gavėniai prasidėjus rengia

ma kita įdomi muzikinė progra

Baleto meną šioje kolonijoje 
atstovauja ir gražiai populiari
na baletmeisteris Jaunutis Puo
džiūnas. Tai nuoširdus ir sąmo
ningas lietuvis prisidedąs prie 
kultūrinės kolonijos veiklos, ir 
savo sričiai rimtai atsidavęs 
menininkas.

Jaunutis Puodžiūnas yra dir
bęs Operos balete, Hollywood 
Bowl Dance Co., Tourists Dan- 
ce Co., dalyvavęs daugely šokio 
koncertų. Kad ir pasiekęs šioje 
srity augštų kvalifikacijų. J. 
Puodžiūnas nuolatos studijuoja, 
treniruojasi, ruošiasi tolimes
niems dideliems meniniams pa
sirodymams. Artimiausiame jo 
darbų plane (apie kovo pabai
gą) yra jo paties ruošiamas ir 
jo išpildomas koncertas, talki
ninkaujant balerinai 
Karosaitei ir kitiems 
gėlės lietuvių baleto 
kams. Tas koncertas 
šiai numatomas parodyti lietu
vių publikai, o paskui amerikie
čiams.

Jaunutis Puodžiūnas daug pa 
deda Bendruomenės globojamai 
šeštadieninei mokyklai, su savo 
lietuvių mokinių grupe talkinin
kaudamas programose. Pernai 
jis puikiai pritaikė ir atliko vi
są šokių' bei baletų dalį mok. 
O. Razutienės režisuotame mo
kyklos vaidinime. Ateinantį pa
vasarį J. Puodžiūnas, taip pat, 
išpildys tris šokio numerius su 
savo mokiniais, irgi mokytojos 
O. Razutienės ruošiamoje dide
lėje lietuviškos mokyklos Pava
sario šventėje.

J. Puodžiūnas tuo tarpu ve
da dvi lietuvių mokinių grupes, 
pamokas atlikdamas labai pato
giose šokiui patalpose, vienoje 
amerikiečių baleto studijoje 
(“Fa’con”). Pačių jaunųjų gru- 
pėn priimami berniukai ir mer
gaitės nuo 6 iki 9 m. amžiaus 
(maždaug), o kiek vyresnių 
grupėn .kurie irgi tebėra pradi 
ninkai balete, — nuo 10 iki 14 
m. amžiaus.

Jaunutis Puodžiūnas labai 
mielai bendradarbiautų su lie
tuvių tautinių šokių grupe, drau 
ge dalyvaudamas programose 
ar drauge šokį studijuodamas, 
jei tik būtų bendradarbiavimo 
pastangų ir iš kitų pusės. Jo 
nuomone, lietuviai turėtų leisti 
mažus vaikus mokytis baleto, 1 
nes tai sveika fizine ir morali- • Pu°džiūno baleto studijos mažųjų grupė. (Foto L. Kančausko) 
ne prasme, be to, ugdo vaiko! . . . „ „„„ _ _- rr • + • teikti visame 1908 -11 metųgrožio pajutimą. Taip pat, vai
kai, turėję baleto pamokų vai., vaizdavimo tikslume, 
kystėje, vėliau geriau linksta Čiurlionį vaizduoja mūsų 

a ir tinkamiau atlieka tautinius didžiojo dailininko gyvenimo ke 
šokius, kas jau yra mūsų tau- 1'4 nuo Varšuvos muzikinio Vol 
tinė reprezentacija. J. Puodžiū- ‘ manų salono iki psichiatrinės li
no lietuvių grupėse baleto pa- ’ goninės. Veikalas turi 4 
mokos vyksta lietuvių kalba. mus.

SERGA REŽ. VELIČKA i “Clurllonis” vaizduoja
I tūros klubas, norėdamas 

Režisierius i“ J----- "—
rašytojas Gasparas Velička su-; 
sirgo, jaučiasi gana vienišas ir 
draugų bei kolegų užmirštas. 
Jo adresas: 1132 N. Hyperion 
Avė., Los Angeles 29, Califor
nia. Tel. nr. NO 2-0476.

Gasparas Velička yra nema
žai dirbęs Los Angeles koloni
joj su teatro mėgėjais, pasta
tydamas keletą rimtų veikalų 
ir tais pastatymais atsiekdamas 

4* gražių rezultatų. Paskutiniu 
metu. G. Velička buvo atsida
vęs kūrybiniam rašymui. Yra 
parašęs naują trijų veiksmų 

iš Mažosios
pat, 
Ho-

SUSIRINKIMAS
*

i

♦

Vijoletai 
Los An- 
meninin- 
pirmiau-'

LRKSA Los Angeles 42 kp. 
metinis susirinkimas šaukiamas 
vasario 24 d. 5 vai. v. Šv. Kazi
miero parapijos apatinėje pa-1 dami “ 
talpoje, 2716 St. George Str. |

Visiems nariams dalyvauti bū 
tina, bus metinis pranešimas ir ma. Balandžio 8 d. rengiamas 
renkama nauja valdyba. religinės muzikos koncertas —

Bus paruošta bendra kavutė, garsioji Dubois oratorija Sep- 
jaunieji išpildys meninę dalį. ; tyni Kristaus žodžiai. Koncer- 

J. Jakubauskas — sekr. > tas vyks parapijos salėje, kin
ta proga bus įrengti galingi var 

i ganai oratorijai. Ta oratorija 
j užbaigs parapijos misijas, ku- 
, rių vedėjas bus iškalbingas kun. 
dr. Juozas Vaškas, MIC. Pius

o

ARTĖJANT Į 
ČIURLIONIO VAIDINIMĄ
Vietinis dramos sambūris po 

didelės savo sceninių pasirody
mų piūties 
Amerikos” 
su dideliu 

'deda kiek
I

(suvaidino 
ir “Vieną 

pasiryžimu 
nutrauktas

ATVYKSTA 
VALTERIS BANAITIS

“Tetą iš 
birželį”) 
vėl pra- 
repetici-

jas su J. Gliaudos veikalu “Čiur 
lionis”.

Režisierius Juozas Kaributas 
nepamainomas šiuose dra- 
sambūrio darbuose. Jis šu
tuos visus veikalus paro- 
lietuviškų vaidinimų mė-

yra 
mos 
tiko 
dyti
gėjams ir neapsiriko. Kiekvie
ną kartą publikos būta daugiau, 
kaip laukta. “Čiurlioniui” rezer 
vuota parapijos salė kovo 17 d. 
šeštadienį. Numatoma vaidinimą 
pradėti punktualiai 7 vai. v.

Greta eilinio veikalo repetavi
mo, režisierius ir kiti turi ne
mažai laiko ir pastangų paskir
ti vaizduojamos epochos studi
joms. Norima “Čiurlionį” per-

Į

Los Angeles, Calif., šeštadieninės lituanistikos mokinių ir moky
tojų grupė. (Nuotr. L. Kančausko).

r' '3 „
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Grand Rapids, Mich,

Kultūros būrelis

Pingvinai
Pingvinų yra apie 17 rūšių. Lie-1 ? 

tuvių Enciklopedijos XXIII tome ' 7 
apie pingvinus suteiktos žinios pil
nai, nors tik bendrais bruožais, api 
budina jų struktūrą, mitybą ir gy
venimo sritis, todėl čia apie tai ir 
nekartosime. Čia norima tik kiek 
smulkiau paaiškinti apie vieną ypa 
tingą, taip vadinamą Karališką 
pingvinų rūšį, gyvenančią Pietų 
ašigalyje.

šie pingvinai užauga gan dideli, savistovų gyvenimą, o seniai tė- 
patinas net iki 4 pėdų aukščio, o vai vėl pradeda tėvų pareigas iš 
patelė mažesnė — iki 3 pėdų, naujo.

j Trumpos vasaros laikotarpyje jie, 
ieškodami maisto, nukeliauja iki 

i 1000 mylių nuo savo lizdo. Vasa
rai baigiantis ir prasidedant polia-1

■ rinei nakčiai ir dideliems šalčiams, I 
sugrįžta į, savo gimtąjį kraštą. 
Čia poruojasi ir pradeda rūpintis 
tėvų pareigomis. Patelė padeda du 
didelius kiaušinius (svorio apie 1 
svarą kiekvienas). Kiaušiniai de- 
darni tiesiog ant ledo ar sniego dail. VI. Stančikaitės gražios iliu- 
duobutėje. Patelės pareigos tuo po- stracijos šią knygą padarė dau- 

j rai mėnesių ir baigiasi, ji prisijun- giausia mėgiama mažųjų skaity- 
gia prie kitų panašių savo~draugių: tojų tarpe. Kaina $1.50.

I ir linksmai su jomis leidžia laiką. Užsakymus kartu su pinigais 
Kiaušinius perėti imasi patinas ir siuskite 
tas pareigas su dideliu uolumu ir 
pasišventimu atlieka laike 60 die
nų. Nuo kiaušinių niekur nesitrau- į 
kia, nes, esant šalčiui 50 laipsnių i 
žemiau nulio, negalėtų palaikyti I 
reikiamos temperatūros vaikams j

išsiristi. Perėjimo metu patinas 
griežtai prisilaiko pasninko, mis
damas vien tik iškrentančiu švie
žiu sniegu.

Kai tik jaunikliai išsirita — tuč 
tuojau atsiranda patelė ir pasiima 
juos globoti, maitinti, mokyti žu
vauti ir ginti nuo įvairių priešų. 
Patinas gi skubinasi ieškotis sau 
maisto, kad pasipildytų, ką perėji
mo metu nustojo. Sekančiai vasa
rai baigiantis, vaikai jau subręsta 
ir patys be tėvų globos pradeda

j P. Savickas

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiit 
STASYS DŽIUGAS 

Kiškučio Vardinės
Tai gražiausia dovana mūsų 

mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai irNauja Bendruomenės valdyba, 

į
ALB Rockfordo apylinkės vi

suotinis narių susirinkimas sau
sio 21 dieną išrinko naują val
dybą, kurion įeina: Jonas Kiz- i 
nis — pirm., Viktorija Zakarie- 

j --- vivvpillll. 11 D.U11.U1UO 1V1“
darbui įdėjo energijos apyl. pir-^alų vadovė; Veronika Kiznie- 
min. J. Puodžiūniene, kad su- nė — sekr., Vytautas Moras — 
keltų apylinkėj esančius kultu- iždin., Stasys Surantas — val

dybos narys jaunimo reikalams.
Norint pagyvinti lietuviškojo 

i jaunimo veiklą, susirinkimas 
nutarė įsteigti jaunimo kuopą, 
kurios suorganizavimui vadovau 
ti buvo išrinktas Romas Špo
kas.

Taip pat prie bendruomenės 
buvo įsteigtas Vasario 16 gim
nazijai remti būrelis, vadovau
jamas Augusto Pociaus ir Jus
tino Bubelio.

Grand Rapids apylinkės va
dovybės ilgai puoselėta mintis 
steigti kultūros būrelį įvykdy
ta su dideliu kaupu. Daug šiam ng — vicepirm. ir kultūros rei-

Kovo mėn. pradžioje iš Vo
kietijos atvyksta į Los Angeles 1 
Valteris Banaitis — Mažosios 
Lietuvos sūnus, tilžiškis, rmizi- Vasario mėn. 4 d. parapijos 
kas ir žurnalistas, Raudonųjų mokyklos patalpose įvyko stei- 
viduramžių knygos autorius, 
Free Europe radijo Miunchene 
atsakingas pareigūnas.

Savo kelionės po JAV ir Ka
nadą metu V. Banaitis turės 
mūsų mieste savo pirmąją pas
kaitą, tema Okup. Lietuva šian 
dlen.

Paskaitoje bus liečiama: Lie
tuvos sovietizacijos padariniai, 
pavergtųjų lietuvių nuotaikos 
ir viltys, sovietinių okupantų 
siekimai, nauji priespaudos me
todai.

rininkus.
j GII ABLVNKAS j

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29, III.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimmiiiiii*

. giamasis kultūros būrelio susi
rinkimas, kurin atvyko apie 50

I asmenų, susidomėjusių naujai 
Į steigiamu būreliu. Susirinkimą 
atidarė apylinkės pirm. Janina 
Puodžiūnienė; pirmininkauti pa 
kvietė R. Stepšį, sekr. — N. Be 
niukaitienę.

Pirmininkaujantis perskaitė 
steigiamojo būrelio tikslo ir vei 
klos metmenis (juos paruošė T. I 
Mickus) ir paprašė susirinkusių 
pasisakyti smulkiau savo nuo-

i

SOCIALINIS DVASIŠKIŲ 
DRAUDIMAS I

<•

J. G. TELEVISION CO.
2512 W. 47th St., FR 6-1998 

TV RADIJAI. HI-FI. VfiSINTUVAl 
Pardavimai-taisymai

Dr. Daugirdaitė-Sruogienė,

Lietuvos istorija
★

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų
A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė. 

Tel. FRontier 6-1882

I

I
Sek. uždaryta

i vadovėlis lituanistinėms mokyk
I loms ir tėvams, vaikus su Lietuvot 
praeitimi norintiems supažindinti 
namuose. Knyga iliustruota, kie-

- tais
I
I

JI
I

iš
kie- 

viršeliais, 204 pusi. Kaina $3.

DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street 
Chicago 29, Illinois

veiks-

mūsų 
sutelk 

ir dramaturgas ti lėšų kultūrinei veiklai. Kultu 
■ ros klubas, būdamas vienas iš 
populiariausių Los Angeles lie
tuvių organizacijų, suburianti į 
eilines paskaitas po šimtą da-| 
Ivvių ,gal būt ryškiausiai at
stovauja Los Angeles lietuvių 
intelektualiniam gyvenimui. Kul 
tūros klubas įsitikinęs, kad mie 
ii kultūrininkai palaikys “Čiur
lionio” pastatymo sumanymą 
ir pripildys vaidinimo salę su 
kaupu. Narys

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTE
dramą “Magužė”,
Lietuvos gyvenimo; taip 
yra paruošęs Pergyvenimų 
llywoode knygą.

A. R.

Iš Washingtono duotas 
užsitęsusios okupacijos mones bei pastabas. Už būrelio spaudai paaiškinimas ,kad anks 

j reikalingumą pasisakė daugelis čiau įšventinti dvasininkai, ku- 
kalbėjusių patiekdami kai ku- rie, kaip savarankūs tarnauto- 
rias pastabas ir nurodydami 
metmenų spragas. Kalbėjo A. 
Puodžiūnas, P. Turūta, kun. 
Žvirblis, Stasiūnas ,Seniūnas ir 
gana praktiškus ir nuoširdžius 
patarimus patiekė Marija Sa- 
latkienė. Susirinkimas pavedė 
apylinkės valdybai paruošti ati
tinkamą, mūsiškėse sąlygose 
statutą ir sekančiame susirin
kimui pasiūlyti konkretų veik
los ir organizacinės struktūros 
planą.

Pasibaigus oficialiai daliai, J.
: Pakalnis padeklamavo du eilė
raščius. N. Janušaitė paskam- 

i bino Rachmaninovo Rasin con- 
certą op. 18. Ši bręstančioji pia 
nistė turi gerus duomenis šiai 
meno šakai. Linkėtina ir toliau 
tobulintis. Pabaigai keturios 
mergytės: L. Kušlikytė, G. Lu- 
koševičiūtė, N. Girginaitė ir Ži
gaitė padainavo vieną dainelę.

Užbaigtas susibūrimas kavu
te ir skanėstais, kuriuos parū
pino atsilankiusios ponios.

pavojai, ko lietuvių tauta lau
kia iš Vakarų?...

Kam rūpi šie klausimai ir at
sakymai į juos, atsilankykite į 
Valterio Banaičio paskaitą, ku
ri įvyks 1962 m. kovo 3 d. 7 v, 
vak. Lietuvių Tautiniuose na
muose, 3356 Glendale Blvd., Los 
Angeles 39, Calif. Įėjimas lais
vas. Visus Los Angeles ir apy
linkių lietuvius maloniai kvie
čia rengimo komitetas, kurį su
daro: pirm. A. Mažeika, ALTSi 
LA skyr., sekr. V. Aleksandrū- 
nas. Nariai: V. Andrašūnienė 
— D.L.K. Birutės dr-ja, A. Gla- 
žė — Maž. Lietuvos Bičiulių dr- 
ja, J. Gliaudą — L.A. Kultūros 
klubas, A. Gustaitis — K. Ja
nuta — S.L.A. 75 kp., inž. J. 
Jodelė — ALTLA sk. pirm., 
K. Liaudanskas — L. B-nės a- 
pygardos pirm., P. K. Skirman
tas

i Vyšniauskas — Tėvynės Mylė
tojų draugija, prof. S. Žyman- 

Šv. Kazimiero parapija kovo tas.
d. švenčia savo patrono šven- ------- --------

L.V.S. “Ramovė”, M.

GAVO MAGISTRO LAIPSNĮ

Inž. Jonas Navickas dirba 
kaipo inžinierius ir kaipo vy
resnysis leitenantas atlieka va
karais karo tarnybą. Aukštes
niam inžinieriaus laipsniui įsi
gyti įstojo į Pietų Califomijos 
universitetą, lankydamas jį va
karais, ir šių metų sausio mėn.
pabaigoj sėkmingai jį baigė — didesnėse Amerikos lietuvių ko- 
išlaikė visus nustatytus egza- (lonijose.

4
tę. Tai bus kovo 4 d., sekmadie
nį.

Bus iškilmingos pamaldos su
svečio kunigo pamokslu. Po pie- Šveicarijoje 1843 m., J. Amerikos 
tų parapijos salėje įvyks neei- Valst 1847 m P™"™”’™ Re
linis koncertas. Bus proga iš
girsti solistę viešnią iš Kana
dos Janiną Liustikaitę. Daininin 
kė ėjo dainavimo mokslus Ita
lijoje, su savo koncertais išva
žinėjo Europą ir koncertavusi 1858 m., Kanadoje 1859 m., Grai

kijoje ir Italijoje 1861 m., Turki
joje 1863 m., Egipte 1866 m., Ja- 

[ ponijoje 1871 m., Kinijoje 1878 m.

Kada pradėta vartoti pašto 
ženklai?

Anglijoje 1840 m., Brazilijoje ir

Valst. 1847 m., Prancūzijoje, Ba
varijoje ir Belgijoje 1849 m., Ispa 
nijoje ir Prūsijoje 1850 m.. Viur- 
temburge ir Danijoje 1851 m..
Liuksemburge 1852 m., Portuga
lijoje 1853 m., Švedijoje ir Nor
vegijoje 1855 m., Meksikoje 1856 
m.. Rusijoje 1857 m., Argentinoje

jai nori gauti socialinę apdrau- 
dą senatvėje, iki balandžio 15 
d. turi užpildyti formą nr. 2031. 
Tai paskutinis terminas. Užpil
dytą formą reikia įteikti Inter- 
nal Revenue Service įstaigoje. 
Naujai įšventinti kunigai turės 
dvejus metus laiko po įšventi
nimo tokią formą užpildyti.

— Jūs gi, moterys, bandote 
derėtis su Dievu, kaip tą da
rote su daržovių pardavėja ar 
modiste. Nepagalvojate gerai, 
kad Dievo karalystė yra jumy
se, daugiau širdžių gelmėje, ne
gu juoda oda įrištose maldak
nygėse. Arba krikščionybe yra 
gyvas ir veiksmingas Evange- 

1 lijos įsakymams klusnumas, 
arba apgaulingas farizeizmo, 
kalbant krikščionių kalba, pa
kaitalas. —G. Papini I

I

Su pakilia nuotaika naujam 
darbui susirinkusieji skirstėsi 
namuosna dalindamiesi įspū
džiais iš kultūringai praleistos 
popietės. G. Vidis

Rockford, III
Vasario 16 d. minėjimas

Minėjimas ruošiamas ALT 
Rockfordo skyriaus, įvyks va- I
sario 18 d., sekmadienį, 2:30 v. 
po pietų Lietuvių klubo salėje.

Programoje numatyta dr. Pi
jaus Grigaičio paskaita; ALB 
Rockfordo apylinkės šeštadieni
nės lituanistikos mokyklos mo
kinių dainų ir eilėraščių monta
žas, paruoštas Vikt. Zakarienės 
ir Liudo Jarošeko; Rockfordo 
lietuvių vyrų choro dainos, va
dovaujant Antanui Linui.

Po programos vaišės ir pasi
linksminimas.

Visi Rockfordo lietuviai nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti.

KAM PERMOKĖTI ir būti nepatenkintu, 
kad galima įsigyti puikų mažai vartotų bet- 
kokios firmos nuo 1956-1961 metų modelių 
garantuotą automobilį? Duodame 6-ių men. 
garantiją

VACYS MOTOR SALES
6516 S. Western Avenue, Chicago 36, III.

Telef. WAIbrook 5-5121
===n&~~

KNYGA REIKALINGA KIEK- 
VIENAM PILNAMEČIUI 

DARBININKUI !

su uzsaKyniala siųsti:

yra 
federaliniai darbo samdo*
Knygelės kaina 10 c<bii1ų

AND LOAN ASSOCIATION
fiSO South Halsted Street • Chicago 8 • CLiffside

5 VIENETŲ PEILIO - ŠAUKŠTŲ 
SETAS TAUPYTOJAMS DOVANŲ

Mūsų turtas viršija $21,000,000.00

Aulaa

klausimų Ir atsakymu 
iSaiSKintl veikiantieji

Pinlrua

DRAUGAS, 4545 W. 63rdSt.
Chicago 29, Illinois

KOKIE YRA SUNKUS — PAVO
JINGI DARBAI, prie kurių leidžia- 

; ma samdyti tik turinčius 18 metų 
amžiaus ? Ir daugiau žinių suinte
resuotieji asmenys gali rasti kny
gelėje —

FEDERALINIAI DARBO
SAMDOS ĮSTATYMAI
Spaudai paruošė l*r.

Kii>k< lėj
forma
J A V - bėse 
is ta t y mai.

Už santaupas, įneštas mėnesio 
d., nuošimčiai mokami nuo 
to mėnesio 1-mos dienos.

VALANDOS:

Pirmad. nuo 9 iki 4
Antrad. „ 9 iki 4
Trečiadieniais uždaryta
Ketvirt. nuo 9 iki
Penktad. „ 9 iki
Šeštadiend. .. 9 iki

8
6
1

ALBERT J. AlIKERS, Prezidentas
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5 DRAUGAS, antradienis, 1962 m. vasario mėn. 13 d. REAL ESTATE CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
ŽVILGSNIS Į 
PASAULIO 

SPAUDĄ
(Atkelta iš 1 psl.)

Krasnaja Zvezda mano, kad Į 
kova prieš Kubos išmetimą iš 
AVO dar nesanti baigta, nes 
“Punta dėl Este konferencijo
je JAV primestų rezoliucijų L. 
Amerikos tautos niekados ne
pripažins.” Bet tas Raud. Armi
jos organas nepataria ramintis 
mintimi, kad JAV konferencijo- j 
je pralaimėjo — tas pralaimėji
mas nesumažinsiąs JAV spau
dimo į Kubą.

Po ilgesnio laiko Izvestijos 
vėl sugrįžo prie Berlyno 
simo su priminimu, kad 
riečių delsimas svarstyti 
vos pasiūlymą (jau 3-jų
senumo) padaryti V. Berlyną 
“laisvu miestu” neduosiąs jiems 
norimų rezultatų. “Pavojingoms 
pokarinėms V. Berlyno ligoms 
gydyti laikas yra ne geriausias 
gydytojas, bet nuodai”. Vaka
riečių įsitikinimas ,kad jėga y- 
ra svarbus elementas politikoje 
ir V. Berlyno klausimą tvar
kant, esanti “sudėvėta ir men
kavertė filosofija”.

AUKOS KLIŠIŲ MAŠINAI
Šie asmenys aukojo klišių ga

minimui mašinos fondui:

MARQUETTE PARKO CENTRE REAL ESTATE REAL ESTATE

klau- 
vaka- 
Mask 
metų

Antanas Bivainis ..........
Felix Lapinskas ............
Kun. Ign. Urbonas .... 
Stasys Cinikas ..............
Julijonas Reinartas .... 
Pranas Gustaitis ..........
J. Bartkus .......................
Uršulė Urbonas ............
K. Račiūnas ...................
Julius Pakalka ...............
Povilas Balsavečius ... 
Vladas Bielinis ..............
Anna Tamolonis .......... .
Mot. Stelmokas ............
Monika Vaitekus ..........
Vincent V. Chiras........
Antanina Poluckiene .. 
Juozas Kasakevičius > .. 
G. Repčienė ...................
Stefania Burba ............
A. C....................................
Juozas Baškauskas .... 
Kazys Bagdonas ............
Juzė Kuraitis .................

vie
La

Patarimai Adoulai
Kongo premjero Adoulos 

šnagė JAV duoda progos 
Gazette de Lausaiuie pasakyti,
kad jo kalba, pasakyta Jungti
nių Tautų asamblėjoje, buvusi 
“stebėtinai santūri ir išlygin
ta”, tačiau jo elgesio ir kalbų 
paliktas geras įspūdis atnešiąs 
vaisių tik tada, kada bus patiki 
mai disciplinuota Kongo kariuo 
menė — žandarmerija, protin
gai sutvarkytas Katangos klau 
simas ir baigti kairiųjų ekstre-1 
mistiniai siautėjimai.

CHICAGOJE
KAS NORS, KUR NORS 

NETVARKOJE
Dienraštis Chicago Daily 

News gavo laišką iš Prekybos 
departamento Washingtone. Lai 
škas buvo adresuotas dienraš
čiui Boston Globė. Vokas buvo 
tuščias. Suklydo ir pašto ir pre
kybos departamentai. Už tokias 
klaidas užmokama piliečių mo
kesčiais.
GAL NETURĖJO KUO APSI

RENGTI
Du elegantiškai apsirengę gin 

kluoti plėšikai, surišę savininką 
ir patarnautoją, iš aprangos, 
krautuvės Squire Shop, 61 E. i 
Oak, išsinešė $25,000 vertės 
vyriškų drabužių, sukrovė juos 
į sunkvežimį ir dar pasiėmę 
$500 pinigais, nuvažiavo. Krau
tuvė liko daugiau negu apytuš
tė.

NEKEIK VAŽIUOTI Į 
VAKARUS

Daugelis miestiečių 
kad Amerikos indijonai 
vakarinėse valstybėse. 
Chicagoje jų yra 7,000.

mano, 
gyvena 
Pačioje 

o ___ Jiems
sunkiai sekasi, nes labai mažai 
moka, kaip spręsti kasdieninio 
mieste gyvenimo klausimus.

irTuščias lotas Marąuette Pk. Tinka 
biznio namui statyti. $6,000.

8 kamb. mūro rezidencija. Mo-
dern. didelis namas. 50 p. sklypas.

reikmenys — harduare.
biznis, apyvarta apie 

metams. Kaina grynais

Rūbų valykla — Cleaner ir gražus 
butas puikiam name Brighton Par
ke. Pelno virš $4,000 metams. Kai
na $14.900.

Į 2-jų butų mūras. 2 po 6 kamb.
Mūr. garažas. Naujas gazu šildymas.
Platus lotas. Prie pat parko. $29,700.

2-jų aukštų mūr. rezidencija. Pui
ki 8 metų statyba. Garažas. Prie 
parko. $17,900.

6 kamb. 5 metų mūras, garažas, Į 
vakarus nuo parko, tuoj apleis. 
$20,700.

Už Įmokėtus $2,000 ir $85 į mėn. 
galite pirkti 4 kamb. mūrą, kurio 
kaina $13,000.

6 butų mūras ir $7,200 
atiduoda žemiau savikainos.
$15,000.

Prie mūsų Įstaigos 2-jų
metų, dailus mūras. 2 po 
$38,500.

4 butų maras. Apie $5,000 nuo
mos. Garaž. Geriausia vieta. $38,000.

PILDOME INCOME TAX

K. VALDI S REAL ESTATE
2815 W. 71 st $t. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534

S6.00 Garažas. Prie parko. $26,900. 
5.00 !
5.00
3.00
3.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00 Į
1.00
1.00
1.00 I
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Ačiū spaudos bičiuliams.
“Draugo” Administracija

8

Namam 
pastovus 
$50,000 
$32,000.

nuomos 
Įmokėti

butų, 8 
5 kamb.

Bargenas. 2-jų butų namas. 
8 kamb. Gera vieta. $14.600.

3-jų butų mūras ant kampo, 
ro garažas. Gazu atskiri šildymai. 
$28,600.
1 H aukšto mūras. 6 ir 4 kamb. Ga
zu šildymas. $24,800.

Biznis ir 2-jų butų mūras. Apie 
$2.500 nuomos. Tik $11.900.

Nauja $100.000 likerių prekyba. 
Taverna ir liuksus butas. Mūro na
mas su nuostoliu parduoda už 
$56,800.

Visai geras mūras. 5 butai ir biz
nis. Vertas mokėti $14,900.

Pajamos Bridgeporte. 4 butų po 
4 kamb. mūras. $14,500.

Modernus restoranas, rinktinė vie
ta, tik $3,000 įmokėti.

Savininkas palieka 7 kambarių, 10 
metų rezidenciją. Garažai ir priedai. 
$20,500.

Naujas mūras. 5% kamb. 
statyba. 1% vonios. $16,800.

8 butų mūras. Alumin. 
Virš $8,000 nuomos. $66,900.

Algos metinis priedas apie 
nuomos iš mūro namo. Visa kaina 
$21,000.

| 3-jų butų medinis. Platus sklypas 
iir gar. Nereikės derėtis, už $15,900.

Mū-

Tvirta

langai.

$5.000

Medinis. 2 butai — 5 ir 4 kamb. 
Centralinis šildymas. Aukšta pastogė. 
Geras rūsys. Garažas. Labai geroj 
vietoj. Brighton Parke. $21,000.

Medinis. 2 po 4 kamb. Gazu šild. 
Cementiniai pamatai. Naujai atre
montuoti butai. Skalbykla ir pasto
gė. $16,900.

Mūrinis bungalow, 6 kamb., 30 p. 
sklypas. Arti Marąuette Parko. Tik 
$17,900.

13 butų mūrinis, tvirtas. $15.000 
metinių pajamų. Mažas įmokėjimas 
ir labai žema kaina.

Turime daug tr įvairių namų vi
sose kolonijose, parūpiname pasko
las. notarizuojame dokumentus, pil
dome Income Tax.

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE

2737 W, 43rd St., CL 4-2390

6 kamb. 10 m. rezidencija ant 30 
p. lot. $19,500.

4, ir 3 kamb. Atskiri šil- 
$36,000.

apt. 6 ir 5 kamb. šildymas aly- 
$21,500.

INCOME TAX

3 apt. 5, 
dymai.

o
va.

A. KATILIUS R. E.
2456 W. 69th St. RE 7-8399

$35,900 už 9 metų mūrinis, 2x4 %, 
arti mūsų įstaigos.

33,800 mūrinis po 3 mieg., butas 
ir $200 nuomos į mėn., 69 ir Tal
man.

$7.900 už 4 kamb. medinį Gage p., 
lotas 25x125.

$37,800 mūrinis 2x5 su 3 mieg., 10 
metų. 71 ir California.

$12,500 medinis 2 butai (6 ir 5). 
33 p. lotas. Gage p.

$38,500 visai naujas mūrinis, 2 
butai ir patalpa. 59 ir Mozart.

$10,000 įmokSti. 4 m. mūrinis, 
virš $400 į mJn. Iš 5 nuomų.

$23.900 mūrinis 2 po 4, garažas, 
30 p. lotas. Gage p.

$18.900 medinis 2x4. pilnas rūsys, 
garažas, 43 ir Campbell.

$15,500 medinis, 2 po 4, Brighton 
p„ 2 blokai nuo mokyklos.

$14.500 mūrinis 3 butai. Aušros 
Vartų parapijoj.

$18.500 mūrinis 2x4 Brighton p.. 2 
oi. nuo mokyklos.

$17,900 mūrinis 6 kamb., 30 p. lo
tas. garažas, naujas šild.

$10,900 medinis 4 kamb., rūsys, ga
zo sild.. arti mūsų.

$46,000 liuksusinė 3 metų 6 kamb. 
rezidencija, priešais Marąuette parką.

$41.500 naujas mūrinis 2 po 6, 40 
p. lotas, atsk. šild. gazu, pastogė.

$19,500 naujas 3 mieg. mūrinis ar
ti mūsų įstaigos, gazo šild.

$30.700 mūrinis 2 po 5 su daug 
priedu, naujas šild.. puiki vieta.

$30,800 mūrinis 1H a., 10 metų, 
gerai išlaikytas. M. parke.

$18,500 mūrinis 10 metų, 6 kamb. 
su valgomuoju, arti M. parko.

$15,500 už 3 lotus Gage p.
$6,500 lotas 31 p. M. parke.

PILDOME ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ INCOME TAKSUS

A. KAIRYS REAL ESTATE
2501 West 69ih Street. Tel. 436-5151

Nauj. mūr. 2x5% (3 m.)—$36.500
Nauj. mūr. bung., garažas—$18.900 
Mūr. 2x5 ir 2 kamb., gar.—$29.500 
Med. 2x5. gar., did. lotas—$18,900 
Didelis pasirink, geru ir pigiu namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 8-8384

$36.600
Naujas, 2-jų aukštų mūr. 2 butai 

j po 5 % kamb., 3 mieg. Šildymas 
karštu vandeniu — gazu. 2 vienetai

A. Norkus Real Estate
INCOME TAX SERVICE

2405 W. 51st St. WA 5-5030

♦

AUKOS UŽ KALENDORIŲ
ž “Draugo” kalendorię atsiuntė
e asmenys:
Julius Levanas ............ $3.00
Kazys Kaminskas .... . 3.00
J. Arlauskas ............... . 2.00
J. šepetys ..................... ... 2.00
P. Matulis ..................... ... 2.00
Stephanie Charžauskas .. 2.00
Anelė Skarulis ............ ... 2.00
Petras Vyšniauskas ... ... 2.00
Anton Rūpšis .............. .. 2.00
Ignas Grigaliūnas .... .. 1.05
Juozas Kazakevičius .. .. 1.00 ;
Antonina Poluckiene . ... 1.00 !
Stasys Cinikas ............... .. 1.00
Vincent V. Chiras .... .. 1.00
Antanas Bivainis ........ ... 1.00
Julijonas Reinartas ... ... 1.00
Monika Vaitekus ........ .. . 1.00
Mot. Stelmokas ............. .. . 1.00
Anna Tamolonis ........ .. . 1.00
M. J. Beleckis ............. ... 1.00|
St. Paškauskas ............ ... 1.00 j
Jonas Matonis ............. ... 1.00 i
Leonas Krajauskas ... ... 1.00
Stasys Ūsinas ............. ... 1.00
J. Viliūnas ................... . . 1.00 i
Kazys Stagauskas .... .. 1.00 Į
Vladas Paškevičius ... ... 1.001
Juozas Kaunas ............. .. . 1.00
J. Dubauskas ............... .. 1.00
Vladas Levanas .......... .. 1.00
L. Pliūra ....................... 1.00 i
J. Budrioms ................. .. . 1.00 i
J. Partilkėnas ............ ... į.ooĮ
K. Kūpetis ..................... ... 1.00:
Uršulė Vitas ................. ... 1.00
Stasys Šlikas ................. ... 1.00
Juozas Vitkus ............... .. 1.00
J. Andriukaitis ............. ... 1.00
Pranas Petrauskas ... ... 1.00
Jonas Merkys ............. .. 1.00
J. čižauskienė .............. .. 1.00
Jonas Pulokas ............. ... 1.00
Juozas Mykolaitis .... ... 1.00 :
Jurgis Kazlauskas ... . . 1.00
Augustas Zablauskas ... 1.00 j
Joseph Martin Sr. ... ... 1.00 1
John Kuzinskas .......... .. 1.00
Viktoras Kriščiunevičius.. 1.00
Nuoširdžiai dėkojame visiems

mūsų geradariams.
“Draugo” Administracija

Mes patys esame savo gyvenimo 
vergai ar ponai, laimės ar 

nelaimės valdytojai.
Kaip visa tai įvyksta, ar ge

riausiai susitvarkyti, rasite Juozo 
Švaisto knygoje

S 10%, 20%, 30% pigiau mokėsite^
S už apdraudą nuo ugnies ir auto-1 
■ mobilio pas
| FRA N K Z A P O L I S

3208 % West 95th Street

8Chicako 42, Illinois
Tel.: GA. 4-8654 ir GR. 6-4339.1

PARAMA “DRAUGUI”
“Draugo” spaudos reikalams 

atsiuntė šie asmenys:
Jonas Gudas .... 
F. M. Šatkauskas 
P. Žolynas ...........
Leonardas Šulcas 
Stasys Šidlauskas 
Marija Simonienė 
Ed. Misius .........
Annie Lenio .... 
Joseph Lubas ... 
Kazys Šimėnas ..

TRYS ŽODŽIAI
arba

GYVENIMO MAGIJA
Kaina $2.00. Gaunama DRAU

GE ir pas visus knygų pardavė
jus.

iiiimmmiiiiiimiiiiHiifiiiiiininiiuiiini

AUKŠTYN ŠIRDIS
KUN. J. PRUNSKIO parengtas 

pavyzdžių ir gražiųjų minčių
r 1 n k i n j i

Čia galima susipažinti su daugy
be asmenų ir pasigerėti ju charak
terio bruožais, pasirodančiais įvai
riose gyvenimo aplinkybėse. Kny
gą gražiai atspausdino Immaculata 
Press, Putman, Connecticut. 260 
pusi. Kaina $2.00.

Užsakymus siųskite: —
“Draugas”, 4545 West 63rd Street 

Chicago 29. I1L
Platintojams duodame nuolaidas 

’JIIIIIIIIlllllllllllllllllllllIIllllllllllllllllllll

Alyva, anglys, kūrenimo uistemų 
iškeitimai ir pataisymai

BLLTEFIRE OIL CO
DR 3-3683

(24 VAL. TARNYBA) 
Žemos kainos, greitas ir 
sąžiningas patarnavimas 

Atstovas V. DOBA, HE 4-5880

T E L eViTTTa S 
paprastas Ir spalvotas nebrangiai tai
sau. Už patarnav. vietoje $3.00, už 
dirbtuvės darbą — $10.00 Ir dalya 

Pigios paveikslinės lempos.
J. MIGLINAS

2549 W. 69th St. II a PR 6-1063

Elementorius “E”

PRIE MARQUETTE PARKO

2 aukštų namas. 5 ir 4 kamb. 
Nauja alyva karštu vand. šiluma. 
Garažas ir atskiras sklypas. Arti 
70-os ir Western Avė. Viskas tik 
$20,900.

Specialus investavimui — 5 butų 
namas. Alyva-karštu vand. šildy
mas. Naujas garažas. Mėnesinių 
pajamų $365. Arti Šv. Kryžiaus 
bažn. Pilna kaina $21,900.

5 butų mūrinis Gage Parke. Vi
si 4Į/2 kamb. butai: Naujas sto- 
keris. Kampinis namas. Savininkas 
išvyksta į California. Nužeminta 
kaina — $45,250.

Grosernė su 2-jų butų mūr. na-
j mu. Biznis išdirbtas per ilgus me
tus. Gera klientūra. Gazu šild. 
Gage Parke. Tik $26,250. Duokite 
pasiūlymą

PILDOME INCOME TAKSUS
Draudimo Agentūra Patarnauja 

Visais Draudimo Reikalais
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

General Insurance, Notary Public 
6455 SO. KEDZIE AVENUE 

TeL PRospect 8-2283

I

I

$10,500 METINIŲ PAJAMŲ
3 aukštų mūras — 9 vienetai: 

2x5 ir 6x4 ir krautuvė, šviesus, sti
prus i rlabai gerai išlaikytas. $61,000.

NAUJAS MtR. BCNGALOW
Su 3 miegamais. Prie mokyklos 

Brighton Pk. Gazo šiluma. Apsauga 
nuo potvynio 2 auto garaž. $20,000.
LIKERIŲ IR MAISTO KRAUTUVE

Krautuvė lietuvių kolonijoje, ant 
biznio gatvės. 4% metų nuomos su
tartis. $9,000.

3 BUTŲ MED. — $16,500
Prie 67-os ir Damen. Nauja cen- 

tralinė karšto vandens alyvos šilu
ma. 2 auto garažas.

% BLOKO NUO PARKO
7 metų 2x4% kamb. mūr. Mar

ąuette Pk. 2 šildymo sistemos, 
$42,000.

MARQUETTE PARKE
8 metų. 6 kamb. mūrinis. 2 maš. 

garažas. $21,500.
į Pelningas, švarus, 8 butų, 2-jų 
! aukštų kampinis. $66,500.

6 metų, 3 mieg. medinis. Pilnas 
rūsys. 30 p. sklypas. Gera vieta. 
$14,200.

3 moderniški butai (2 po 5 kamb. 
kamb. ir 4 kamb.), ir graži krau
tuvė; tinka bet kokiam bizniui. Ar
ti judraus Western ir 71-os gatvių 
kampo. Namas apie 20 metų. Labai 
pigus.

šviesus 3-jų mieg. kamb. bunga- 
Iow. A; ti Marąuette Parko mokyk
lų. Viskas moderniška. Gražiai iš- 
dekoruota. Nebrangus.

J. STONKUS, R. L 
2617 W. 71 st St.

HE 6-1517 arba PR 8-1595

Išmokys vaikus lengviausiai 
skaityti

Elementorių paruošė žinomas 
pedagogas ignas Malėnas pačiu* 
naujausiu metodu. Išmokti skai
tyti reikia tik pusės laiko, ne
gu kitais metodais. Tik duok 
elementorių, ir paskaityk pirmą
jį skiemenį. Toliau vaikai pa
tys skaitys.

Vaikus galima pradėti moky
ti skaityti jau 4 metų, kai tik 
susidomi skaitymu.

Elementorius ruoštas 25 me
tus. Gausiai? iliustruotas dail. 
V. 
piešiniais, 
do Ateitis Brooklyne, N. _. 
Spaudė saleziečių spaustuvė 
Italijoj. Kaina 2,50 dol. Gauna
ma adresu: Ateitis, 910 Wil- 
loughby Avė., Brooklyn 21, N. 
Y., ir pas platintojus. įsigykite 
tuojau. Savo vaikučiams pada
rysite didelį džiaugsmą. (Pr.)

GERIAUSIAS PIRKINYS!
6 metų mūr. ranch namas ant 

36 pėdų sklypo Marąuette Pk. Įreng
tas rūsys. Garažas. Rami vieta. Sa
vininkas perkeltas iš Midway j O’- 
Hare aerodromą. Parduos už $18,500. 
, PILDOME INCOME TAKSAS ,

P- LEONAS
'REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. VVAIbrook 5-6015

MAROUETTE PARKE
Prie 67-tos ir CamplieH. 2-jų bu

tų mūr. 5 ir 4 kamb. Naujas šildy
mas. Garažas. $26.000.

73-čia ir Richmond. Mūrinė 6 
kamb. rezidencija. 12-os metų. 45 p. 
sklypas. 2 maš. garažas. Namas lais
vas pirkėjui Gali užimti dabar. 
$19,900.

Palikimas. Brighton Parke du me
diniai namai. Vienas 6 kamb., ant
ras 4 kamb. ir biznis $14,000.

VAINA REALTY
6540 S. VVESTERN AVĖ.

REpublic 7-9515 arba RE 7-4639

CONTRACTORS

ŠIMKUS
Simanavičiaus spalvotais i estate, notary public

Yra 112 psi. išiei-. 4259 So. Maplewood Avė. 
Brooklyne, N. Y.1

Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046
. ITurime pardavimui įvairiausių 

j namų bei biznių visur. Be co labai 
tvarkingai, gerai ir greitai pildome

INCOME TAX

Remkit dien. “Draugą”

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS

Kiekvienas žmogus turėtų atliekamus nuo pra
gyvenimo pinigus taupyti kas savaitę.
Taupyti reikia: senatvei, vaikų mokslui, įsigiji
mui namo, automobilio, atostogoms, vestuvėms, 
krikštynoms ir kitiems reikalams. Kas turi su
sitaupęs pinigų, tas jaučiasi saugesnis ir laimin-

į

$2.00 j
2.00 •
2.00 Į gesnis. Pradėk taupyti šiandien!
2.00 I
2.00,
1.64
1.00
1.00
1.00
0.25

METINIS
DIVIDENDAS 

mokamas visoms 
santaupoms

MUTUAL 5Xa/SAVINfiS

Californijoj, po atogražinio lietaus, kai kurios gatvės buvo už- 
tvinę. Čia matyti viena gatvė Los Angeles, Calif., mieste. (UPI)

Ačiū spaudos rėmėjams.
Draugo” Administracija

AND LOAN ASSOCIATION
2202 W. Cermak Rd. • Chicago 8, III.
JOHN J. KAZANAUSKĄS, Prej. • Tel. VI rginia 7-7747

Savings Insured to $10,000 by F. S. L f. G

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

.7

I

NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 
ĮVAIRIOSE CHICAGOS 

VIETOSE

F. Petrauskas & Co.
BUILDERS

2523 West 69th Street
Tel. PRospect 8-3792

Atlieka planavimo ir staty- § 
bos darbus, gydytojų ofisų, • 
gyvenamųjų ir prekybos pa- M 
statų. Jūsų pasirinkimui tu- y 
rime virš 300 įvairių stan- V 
dartinių projektų.

Ofiso ir namų telefonas: • 
PRospect 8-2013

7403 SO. WESTERN AVĖ. | 

Chicago 36, Illinois
.

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus

Gutters, Downspouts, Stogai. Dūm
traukiai Pataisomi. Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated). Dažymas iš lauko. 
“Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-6047. RO 2-87 78

t

X LOTAS BRIGHTON PARKE
46-ta ir Mozart. Susitarus pasta
tysim naują vienos ar 2-jų šeimų 
namą.

HE 4-7482 arba 436-5153
VACYS CONSTRUCTION CO.

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų ganu 
i ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
I naces) visų dydžių oro vėsintu- 
| vus bei Air Conditioners ir atlieka 
; visus skardos darbus.

17304 So. Rockweli Street
Tel. GRovehill 6-7875

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VIC. SKADE. ST 8-9272 
HEATING CONTRACTORS 
Įrengiame šiltu oru Ir vande
niu šUdomus pečtus (furnaces 
-boilers), air conditioners, ry- 
nos (gutters) Iki 8 metų lšai- 
niokėjimas

CICERO HEATING AND 
SH eet metai,

2431 S. Kedzie Areno* 
Chicago 23. Illinois

Tel. 277-1442 Res. OL S-0419.

j Savininkas parduoda 6 kamb. 
Cape Cod namą. Apšild. Geram 
stovy; naujai dekoruotas. Mar
ąuette Pk. apyl. arti mokyklų, j 
Prieinama kaina- GR 6-0966.

HELP VVANTKD — VYRAI

reikalingi šoferiai — 
komiso sąlygom. Mes paskiriame 
išvežiojimui “route” (duodame 
krautuvių sąrašą). Pradžiai $400 
iki $500 per savaitę. Kreiptis as
meniškai nuo 12 v. iki 5 v. v.

TOWN OF LAKE BAKERTES 
4622 S. Marshfield Avė.

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION C0-

STATOME (.VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY BOS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATU8.
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

RE PUBLIC 7-8949
2301 W. 69th St, Chicago

I CONSTRUCTION C0. J

REZIDENCINIAI, =
KOMERCINIAI, |
MEDICINOS IR 3
KITOKĮ PASTATAI E

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted St., Vlctory 2-4226
Vedėjas E. RUDAITIS

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK„ 6211 S. Western, PRospect 8-5815

Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmad. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 

Sekmadieniais abi krautuvės atidarytos nuo 12 iki 5. 
Penktadienio vakare iki 9:30 valandos vakaro atidaryta tik 

6211 South Western Avė. krautuvė
4*

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

*

yra gaunamas Drauge. Jame yra: 
visos reikalingos maldos ir gies
mės bei liturginiai nurodymai. 
Išleido Kunigų Vienybė, 2 patai
syta laida. Kaina $3.50. Užsaky
mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 
63rd St., Chicago 29, I1L

Perskaitę "Draugą", duoki 

' ii kitiems pasiskaityti.

• STATYBA • PLANAI |

• PASKOLOS
Gyvenami namai Biznio, in-t 

t dustrijos bei ofisų pastatai. 
.'Taip pat įvairūs pastatų re-A 
į-montai. "

|L. STAŠAITIS, 
a Statybos Kontraktorius 1 6043 SO. SAWYER AVENUE

CHICAGO 29, ILL. 
Namų Tel. PR 8-8378

▼

“NIDA" BUILDERS
STATOME NAUJUS NAMU8 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 CL 7-2094 Chicago. IU.

,, V I K DO“
HEATING SERVICE

Įrengia naujus Ir perstato se
nus visų rūšių namo apšildy
mus, pečius (furnaces), gas ir 
alyvos “converston burners", 
vandens ••boilers”, vandens nu
tekėjimo rinas (gutters) ir at
lieka visus darbus susijusius su 
namų apšildymu.
4444 S. WESTFRN AVĖ.. Chi- 
cago. III.. VI 7-3447 — D. Žu
kauskas.

i 

i

Apsimoka skelbtis “DRAUGE 
nes iis plačiausiai skaitomas lietu 
vių dienraštis. Gi skelbimu katnor 
visiems prieinamos

Remkit dien. “Draugą”

J

V. SIMKUS
Statybos ir Remonto Darbai 
2618 WEST 71st STREET

I Tel. PR 8-4268 ir TE •-&&$: i|
** ?
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SCENOJE
“TETA IŠ AMERIKOS”

Scena iš komedijos “Teta iš Amerikos”, kuri sausio 28 d. buvo 
pastatyta Los Angeles lietuvių parapijos salėje. Vaidina (iš k. į 
d.): E. Skistimas. J. Peterienė (Teta iš Amerikos), J. Raibys ir 
VI. Gilys. (Nuotr. L. Kančausko)

Į LAIŠKAI "DRAUGUI" Į

DŽIAUGSMO ŠVENTĖ 
PARAPIJOJ

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS DRAUGAS, antradienis, 1962 m. vasario mėn. 13 d. 7

Šių metų sausio 28 d. Los 
Angeles Šv. Kazimiero parapi
jos salėje įvyko SLA 75 kuopos 
suruošta šventė — vaidinimas. 
Nemaža parapijos salė prigužė
jo pilnutėlė tiek mūsų lietuviš
kos išeivijos veteranų — senu

oju emigrantų, tiek ir naujųjų ... _ ... 3 
iš 
J.

VAIDINO KETURI ŠIMTAI
ŽMONIŲ!

Mano smalsumas buvo patei
sintas, kai nuvykau penktadie
nį vasario 9 d. į Marijos Aukšt. 
mok. salę pasižiūrėti mokslei- 

I vių metinio vaidinimo, muzika- 
linio dalyko “Oklahomos”. Tai 
garsus Rodgers ir Hammers- 
tein II veikalas. Jis mokykloj 
statytas 6 kartus, gi žiūrovų

jaučia įžeistos, kai mes paga
liau vėl jas į rankas įmame; 
priešingai, jos mums vėl gera
širdiškos, kaip ir pirmąją die
ną. Kas turi knygų, negali bū- 

i ti visiškai nelaimingas: jis turi 
geriausią draugystę, kokia tik 

j žemėj gali būti. —Paul Erast

— Aš esu krikščionis. T; 
reiškia aš tikiu į Kristaus Di< 
vybę, kaip Tycho Brahe, K< 
pernikas, Descartes, Newtona 
Leibnitzas, Paskalis, Euleri 
Gerdelis, kaip visi didieji prae 
ties astronomai ir matemat 
kai. —Matematikas Cauch

Į skirtingų suknelių! Reikia sa
kyti, kad visą vakarą ieškojau 
dviejų panašių suknelių ir ne
suradau! (Nekalbu apie 12 vie
nodu “cow giri” sukneles.).

Vaidinimą tvarkė Alice Ste- 
phens, muzikos vadovė buvo 
Sesele Bernarda ir šokius įpra
smino ponia James Dirkin. Jos 
trys atliko menišką darbą, bu
vo ko pasiklausyti, pasižiūrėti 

i ir pasidžiaugti. Viskas atlikta 
per tris valandas. Bet be jokio 
nusibodimo. Mat, kur jaunimas, 
vikrumas ir švieži veidai, tai 
gera, gražu ir malonu žiūrėti.

Savo roles, su mažai išimčių, 
visi buvo gerai išmokę. Geriau
siai kalbėjo, tarsena aiški, pui
ki vaidintoja buvo vaidinimo 
žvaigždė Irena Jaksevičiūtė. i 
(Vaidino Aunt Eller). Gerai at-į 

j liko rolę Ado Annie, Carole An 
gelico. Curly vaidino Lynn Bi- 
schak. Kita švelni žvaigždė bu-' 
vo Pat Coughlin, atliko Lau- 
rey rolę. Andy Peterson pui- | 
kiai atliko Jud Fry. Keliaujan
tis pardavėjas buvo Ed Hapa- 
niewski. (Ali Hakim rolė).

Iš visų šokių geriausiai pa
vyko svajų baletas. Pasižymė-- 
jo A. Phillips kaip “Laurey” ir ■ 
J. Kuzniar kaip “Curley”. Spal ■ 
vingas buvo “cow giri“ šokis. 
“Can Can” mergaitės-šokėjos 
atliko menišką dalyką. Gražus 
nustebinantis vienodumas.

Orkestras atliko savo užda
vinį kaip reikėjo. Veikalas pa
lydėtas gražia muzika. Klausi
mas tiktai kyla, ar pakako vie
tos, ar užteko šviesos muziką 
matyti ir panašiai. Grįžtame į j 
tą patį dalyką. Veikalas milži- , 

i niškas, o atitinkamos vietos vi- . 
siems ar trūko ar nebuvo, kur 
pasisukti.

Žiūrovai grįžo namo neapvil- Į 
ti. Rodgers ir Hammerstein II 
muzika yra maloni klausyti. Ir. 
dar kaip keturi šimtai vaidina, 
tai yra kuo pasigrožėti.

Gaila, kad iš kalno nebuvo 
parašyta nė vieno žodelio apie | 
šitą gražų ir įdomų anglišką 
vaidinimą Draugo dienraštyje.

Kazys Adna Į,

Viename Draugo vaikų sky
riuje mok. M. Steikūnienė at
žymėjo vaikučių pirmąją Ko
muniją. Tenka vaikų skyrelio , 
redakciją pagirti, kad ji susitel 
kia ir atžymi svarbiuosius mo
mentus. j

Mes daug kur keliame didelę1 huvo vis pilna sa’ė. O aš savo 
svarbą ir vaidmenį, kurį atlie
ką parapijos, bet tuose apibrė
žimuose dažnai pasigendu tai, 
kas parapijai sudaro didžiausią 
garbę.

Rudenį Marąuette Parko pa
rapijoje, kurioje klebonu yra 
prel. J. Paškus, teko stebėti pir drąsos ir ryžto parimti, kad ir 
mąją vaikų Komuniją. Ne vie- Arie Crown McCormick salę 
no tėvo akyse buvo matyti aša- Pr*e ežero- Vaidintojų dideliams 
ros, išgirdus garsiai lietuviškai būriams nebuvo vietos, šokiai 
besimeldžiančius vaikučius. Ne net'2ko savo prasmės, visi efek- 
vien vaiko sieloje, bet ir visoje nubluko, nes juk ne juoKas 
šeimoje tą dieną buvo šventė, ras^ vietos keliems šimtams 
ir reikia būtinai papildyti, kad | vaidintojų scenoje. Mergaičių 
ta diena turi būti visos lietuvių daug daug veidų, jau nekalbant 
parapijos šventė ir visi lietu- 

i viai turi ją atžymėti ypatingu 
džiaugsmu, nes kitos giliausia 
prasme šventės tokios didingos 
nėra.

Nenuostabu, kad lietuvės mo
tinos su džiaugsmu nuskubėjo 
pas seselę Geraldiną, mokyklos 
vedėją, padėkoti už gražų išmo- 
kymą vaikučių lietuviškai mel
stis. Sesuo Geraldina atkreipė 
dėmesį, kad seselių mokytojų 
mokykloje yra mažiau, negu rei 
kia, ir jai pačiai teko susisieš- 
koti laiko, kad galėtų vaikučius 
lietuviškai katekizmo pamoky
ti, tad kitais metais žada pra
šyti lietuvio kunigo, jog apsi
imtų paruošimą pirmajai Ko
munijai lietuviškai. (Reik ma
kojusių kunigų turime užtenka- 

nes jėgas. Vienodai ir teisingai mai, o tėvai negailės, reikalui;
t 

’ I 
išlaidas į 

apmokėti). Į
Ką gi mes turime didesnio ir užsienių reikalų komitete, kad JAV 

(gražesnio kaipo šeima ir kaipo turi pirkti Jungtinių Tautų bonus, 
parapija atžymėti, jei ne pirmą 
Komuniją? Visai normalu, kad 
visų organizacijų didžiausia 
šventė yra naujų narių priėmi
mas. Pirmoji Komunija yra dar 
daugiau negu nario priėmimas. 
Nėra nieko didingesnio, kaip šis 
natūralus džiaugsmas, kurį įgy
ja vaikai, šeimos ir parapija pir 
mosios Komunijos iškilmėse.

Lietuviška pirmoji Komunija 
yra lietuviškos parapijos pa
grindinė šventė. Nuo jos pri
klauso ir lietuviškos parapijos 
ateitis. Kol vaikai mokės eiti 
lietuviškai prie išpažinties, kol

gyvenime nesu matęs tiek dau
gybę mergaičių viename vaidi- H' 
nime!

Reikia pasakyti, kad pastaty
tas milžiniškas veikalas, bet vi
sai per daug didelis tokiai ma
žytei scenai! Iš tikrųjų reikėjo

I

I

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2443 VVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

k

J. F. LIDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

L

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO- 
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams -Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

i

ateivių. Buvo suvaidinta 
veiksmų komedija “Teta 
Amerikos”, kurią režisavo 
Kaributas. Vaidino Los Ange
les Dramos Sambūrio nariai. 
Vaidinimas publikos priimtas 
su dideliu entuziazmu ir pasi
sekimu, tačiau spektakliui ga-' 
Įima padaryt ir kai kurių prie
kaištų.

Nors komedijos stato mažes
nius reikalavimus, nors situa
cijos farse gali būti išviršinės 
ir neįtikinamos, bet toms si-

i apie berniukus iš katalikiškų 
mokyklų: De La Šalie, St. Ri
ta, St. Ignatius ir St. Philip.

Tuojau į akį krito 
spalvų jūra — suknelių 
tiumų. Sesuo Konsolata 
kai atliko savo darbą.

įvairių 
ir kos- 
meniš- 
Šimtai

I

(Vladas Gilys), pirmuose dvie
juose veiksmuose kiek neįtiki
nančiai pasiblaškęs, paskutinia 
me veiksme susirado savo vaid
menį, teisingai įsigyveno ir su 
neabejotinu talentu (ir gera 
sceniška išvaizda) gražiai už
baigė savo vaidmenį.

Jonas, advokato tarnas (Emi 
liūs Skistimas) vietomis suži
bėjo tikrais perliukais. Savo 
nuoširdumu, gyvenimiškos tei
sybės pajautimu scenoje, įrodė 
turįs neabejotiną talentą.

Marytė, jo žmona (D. Vebe- 
liūnaitė), pasirodžiusi scenoj

I su kūdikiu rankose, darė labai 
malonų įspūdį. Buvo įtikinan
ti, nelaiminga žmona, mylinti 
savo vyrą ir nenorinti nuo jo 
skirtis. Tačiau scenoje su teta 

tuacijoms išryškint scenoje rei buvo daug silpnesnė, pateikusi 
kalinga gyvenimiška teisybė, eilę nereikalingų judesių ir ne- 
t. y. natūrali kalba ir natūra- tikrų tonacijų.
lūs judesys. Kaip dramos taip Antanina Kairienė (Jonė Pė- 
ir komedijos veikėjas turi jaus- įerįenė) išvežė veikalą beveik 
ti žodžio vertę. Negalima svai- be prįekajštų. Ji mokėjo atvert 
dyti žodžius, neįsisąmoninant §įrdį visoms situacijoms, ari
jų spalvų skirtingumo, nes kiek duot sav0 kūrybinį dėmesj ir 
vieno vaidmens uždavinys yra teisingai išgaut visas išraiški.

” duoti žodžiui jėgą ir jo didžiu- .F* i u- , , M iico v įvnouai ii mai, \j lvvcu uvganco, iciaoiui
Ię’.. ,kaip ~ orSaninės sąvokos, įšiaikytas vaidmens tipas įgi- nyri, kad tam reikalui pasiau-
reikšmę. Gyvasis menas negali 
būt pašalintas ir jo negali pa
keist sausa, negyva forma. Šia
me pastatyme kaip tik trūko 
gyvenimiškos teisybės, vyravo 
išorinis maivymasis, egzagera- 
cija, kur savęs parodymas, ne 
vaidmuo, turėjo pirmą vietą. 
Kai kurie techniški trūkumai 
(netikusios dekoracijos, kaž
kieno iš užkulisio kyšanti ran
ka, nuolat uždarinėjusi veikėjų 
neuždaromas duris, kad ir ma
žojo Antanėlio (lėlės) nenatū
raliai iškelta per visą laiką 
rankutė), prisidėjo prie įspū
džio susilpnėjimo.

Nors farsas atleidžia daug mažam rafinuotos šokėjos vaid 
sceniškų varžtų ir leidžia ak- meny buvo be priekaištų gera, 

•toriui kartais išvirst klounu, Net kelis kart krentanti skry- 
tačiau, kaip sakoma, viskam 
turi būti riba. Iš farso labai mens pajautimo. Savo profe- 
trumpas ir slidus kelias į šar- sionališku sugebėjimu ji grą
žą. Bene svarbiausias šią atsa- žiai apvaldė šią netikėtą situa- 
komybę nešęs buvo Petras Lu- ciją. 
košius, artistas (Juozas Rai-: 
bys). Išvirtęs į moterį tapo ne
suvaldoma raketa, žmogiško
sios būtybės karikatūra. Toks 
daužymasis scenoje išblaško ne 
tik autorius, bet ir publiką, 
kuri nebesusigaudo tikroj si
tuacijoj nei dialogų prasmėj. 
Sambūry p. Raibys yra vienas 
iš geresnių aktorių, tačiau šis 
sunkus vaidmuo nebuvo reži- 
soriaus tinkamai apvaldytas.

Vincas Kairys, advokatas

jo publikos simpatiją ir už- esant ir materialines 
tarnautą pagyrimą.

Valerija Valiūnaitė, tetos 
augintinė (Litą Žilevičiūtė), 
žavėjo publiką savo išvaizda. 
Tačiau tipas režisieriaus pa
rinktas klaidingas. Valerija at
rodė labiau atvykusi iš Lietu
vos į Ameriką, ne kaip tikre
nybėj turėjo būt — įš Ameri
kos į Lietuvą. Ir kadangi Va
lerijos vaidmuo blankus, tad ir 
p. Žilevičiūtei savo gabumų ne
buvo kur išvystyt.

Na, ir Lucija Puzinaitė, šo
kėja (Ema Dovydaitienė), nors

‘ belaitė neišmušė jos iš vaid-

adAdv. M. Glayman, prancūzų 
vokate, buvo pagrobta revoliucio
nierių, OAS. organizacijos ir išlai
kyta keturias dienas, kai ji skrido 
j Alžiriją ginti trijų sukilime da

lyvavusių musulmonų, 
'grėsė mirties bausmė.

kuriems
(UPI) I

Reikia pasakyti, kad veika
las turėjo teisingą kūrybinį 
tempą ir publikai nebuvo nuo
bodus. Koks bebūtų šio veika
lo meninis lygis, reikia džiaug
tis jo pasirodymu. Jis pilnai 
patenkino didžiąją publikos da
lį ir įrašė dar vieną puslapį į 
Los Angeles Dramos Sambūrio 
istorijos knygą.

Režisorius J. Kaributas, per 
daugelį metų su tikru pasišven
timu ir dideliu nuoširdumu au- [ 
kojąs laiką, lėšas ir sveikatą 

i lietuviškam scenos darbui, dar 
kartą užsitarnauja nuoširdžios 
padėkos.

Taip pat ir visas Sambūrio 
kolektyvas. Jis išsiblaškęs po 
neribotai didelius Los Angeles 
miesto plotus, palikęs savo šei
mų rūpesčius, bei asmeniškus 
buities reikalus, susibūręs į ra
telį, veržiasi į grožio pasaulį, 
jieško minties ir širdies har
monijos ir neša į scenos gyve
nimą neginčijamas kūrybines 
vertybes.

r Tebūna jiems visiems mūsų 
nuoširdi padėka ir pagarba.

NcZč Venelauskaitė - 
Apcikicnė

JAV sekret. Dean Rusk kalba

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel. Y A 7-1741-2

r- 4330-34 South California Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ER NAKTĮ

J

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME i

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 VVest 71 st St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
*410 S. 50th Avė,, Cicero. TOwnhall 3-2108-09 

4IKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

mokės lietuviškai melstis, tol 
lietuviška parapija stovės tvir
tai ir neš šlovę visai katalikų 
Bažnyčiai, ką pabrėžia ypač 
dabartinis popiež. Jonas XXIII, 
susirūpinęs išeivių pastoracija.

Tad, lietuviai tėvai, remkime 
visas parapijos pastangas lie
tuviškos pirmosios Komunijos 
reikaluose! šventės didybė pir
moje eilėje priklauso nuo tėvų!

P. Narutis

— Kai aš peržvelgiu savo 
gyvenimą, tai atrandu, kad gal 
už pačias laimingiausias savo 
gyvenimo valandas aš turiu 
būti dėkingas knygoms. Geros 
knygos mums visada ką nors 
dovanoja, iš mūsų gi nereika
lauja nieko. Jos kalba, kai mes 
jų norime klausyti, ir tyli, kai 
mes pavargstame. Jos laukia 
mūsų ištisais metais ir nesi-

Trumbull Avė.

d., 1962, 2 v. 
65 m. amžiaus.

Povilas Malakauskas
Gyveno 5754 S.

Mirė vas. 11 
p. p., suląukęs

Gim? Lietuvoje. Kilo iš Ma
žeikiu apskr.. Ylakių parapi
jos. Trumplaukių kaimo.

Amerikoje išgyveno 46 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Ona (StravinskaitS. pa
sai pirmų vyr,-). Mikalajūnas), 
podukra Alice Rashkin. žentas 
Thomas, posūnus Walter Meka- 
lūnas, marti Grace. 2 anū
kai. brolis Petras, brolienė Ona 
ir šeima, kiti giminūs, draugai 
ir pažįstami.

Lietuvoje liko sesuo Magda
lena Serapinienū su šeima.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 South 
Lituanica.

Liidotuvės įvyks ketv.. vas. 
15 d., iš koplyčios S:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į Aušros 
Vartų parapijos bažnyčia, ku
rtoje įvyks g-d ui ingos pamal
dos už velionies sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona. ftodiifera,
posūnis, žentas, marti ir anū
kai.

Uaidot. direkt. Antanas M. 
^Phillips. Tel. YArds 7-3401.

Mylimam giminaičiui
A. -|- A. SIMUI MIKLIUI

Klaipėdoje mirus, likimo išblaškytai jo šei
mai — žmonai Antaninai, vaikams: Vyta u 
tui, Kęstučiui ir Birutei su šeimomis giliame 
liūdesyje nuoširdžię užuojautą reiškiame.

Z. ir A. Rumšą šeimos

Nuoširdžiai užjaučiame mūsų kolegę 
AGR. JUOZĄ GALINĮ 

SU ŠEIMA, 
jo motinai mirus Lietuvoje.

Agronomų Sąjunga

Brangiam tėveliui Lietuvoje mirus,
BIRUTĘ VALIUKAITIENĘ, 

ALDONĄ KAČANAUSKIENĘ
ir ju artimuosius giliai užjaučia ir kartu liūdi

K. ir 0. ščastnai
A. Ą. ir E. Stelmokai

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėles 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti 
kapus Jūsų artimųjų.
3942 W. 111 th St., PR 9-1355 ir 9-1356

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVB. Tel TArde 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

3319 S. LITUANICA AVĖ.
JURGIS F. RUDMIN

Tel. YArds 7-1138—1138

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003

2424 W. 69th
2314 W. 23rd

STEPONAS C. LACKAWICZ
Tel. REpublic 7-1213 
TeL Virginia 7-6672
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Split by PDF Splitter



DRAUGAS, antradienis, 1962 m. vasario mėn. 13 d. I
)tI
II

X Ignas Sakalas, buv. ilga
metis Draugo redaktorius, buvo 
pagerbtas praėjusį šeštadienį 
Draugo redakcijos ir administ
racijos tarnautojų. Administra
cijos tarnautojų rūpesčiu buvo 
suruoštos vaišės adm. tarnau
tojos Vidos ir Jono Barių na
muose, kur dalyvavo apie tris
dešimt svečių. Vaišių metu pa
sakyta gražių sveikinimo žo
džių ir įteikta Sakalams dova
nelių. Pobūvyje žodį pasakė 
red. L. šimutis, kun. V. Bag- 
danavičius, MIC, Chicago Ame
rican red. St. Pieža, Al. Baro-, 
nas. Savo žodyje, šveneiąs 70 
m. sukaktį, I. Sakalas papasa
kojo kelius ir veiklą lietuviš
koje spaudoje, kurioje jis išdir
bo apie 50 metų. Vien Drauge 
ištarnavo 45 m. Visų susirin
kusiųjų buvo artimai pabend
rauta ir pasidalinta įspūdžiais, 
kartu pagerbiant buvusį bend
radarbį ir bičiulį, spaudos dar
buotoją I. Sakalą.

X Aukos, kurias renka Chi
cagos ateitininkai įteikti Altui 
Vasario 16 šventės proga, turi 
pasiekti skyriaus kasininką iki 
šeštadienio 
šiuo adresu: 
So. Whipple 
Hl.

X Juozas
jos inžinierius, 
kęs iš Lietuvos, kalbės Lietuvos 
nepriklausomybės 44 metų su
kakties proga vasario 18 d. 2 
v. p. p. Marijos Aukštesniosios 
mokyklos auditorijoje. Inž. Mik 
lovas, apvažinėjęs beveik visą 
Lietuvą, metus dirbęs Sibire, 
gerai pažįsta dabartinį gy
venimą Lietuvoje.

X Giedrė Stasiškytė, politi
nių mokslų studentė, Vasario 
16 d. proga, šį trečiadienį, va
sario 14 d., 10:45 v. v. kalbės 
per NBC WMAQ stotį, AB ban
gomis Jack Eigan programoje, 
apie Lietuvą. Radijo pasikalbė
jimą parūpino LB Chicagos apy 
gardos valdyba.

X šakių Apskrities klubas Į 
vasario 17 d. 7 v. v., Liberty 
salėje, 1401 VVest 14 St., Cice- 
ro, rengia šaunų užkandžių pa
silinksminimą. Šokiams gros Ra 
monio orkestras, veiks virtuvė 
ir įvairių gėrimų baras. Klubo: 
valdyba maloniai kviečia Chica
gos ir Cicero lietuvišką visuo
menę atsilankyti ir linksmai su 
zanavykais praleisti vakarą.

(H. 17). Siųskite 
J. Guobužis, 5258 
Str., Chicago 32,

Miklovas, geologi- 
vėliausiai atvy-

X Bačiūnai iš Sodus, Mich., 
lankosi Havajuose. P. Bačiū- 
nas, nors ir atostogaudamas tu 
ri pilnas rankas darbo ir jo ra
šomoji mašinėlė barška nuo 
ankstyvo ryto, o jo pagelbinin- 
kė p. Bačiūnienė nespėja siunti
nėti korespondencijas į visus pa 
šaulio kraštus. Mielai pasiliktų 
paatostogauti ilgiau, bet vasa
rio 20 d. išvyksta Californijon 
pasitikti muz. Valterio Banai
čio, kurį žada lydėti per visą 
Amerikos kontinentą, aplanky
dami didžiausias lietuvių kolo
nijas, tuo pačiu neaplenkdami 
ir Chicagos.

X Aušrelė, Jūratė ir Danutė 
Vaičeliūnaitės ir Philip Gapšys 
dalyvauja t. marijonų rėmėjų' 
Bridgeporto skyriaus vakarie
nės programoje, su dainomis ir. 
kanklėmis. Vakarienė įvyks sek 
madienį, vasario 18 d., 6 v. v. 
Šv. Jurgio parapijos salėje.

X A. L. B-nės Kristijono Do
nelaičio lituanistikos mokykla 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimą rengia vasario 24 d. 2 
vai. p. p. Marąuette parko Field 
house salėj. Programoj — trum- 

. pa paskaitėlė, dainos, taut. šo
kiai .deklamacijos ir I-jo moks
lo metų pusmečio pažymėjimų 
įteikimas. Kviečiami mokinių tė 
vėliai ir visi kiti.

X Stasys Vanagūnas, LSS 
'Urbanos skyriaus pirmininkas, 
.gavęs ekonomijos srityje baka
lauro laipsnį, šiuo laiku tęsia 

■toliau studijas, siekdamas ma
gistro laipnį.

X M. Steikūnienės insceni
zuota pasaka “Teisybė ir netei
sybė” bus vaidinama per tradi
cinį vaikų kaukių balių vasario 
25 d. 2 vai. p. p. Jaunimo Cent
re. (Pr.)

X Nepriklausomybės atsta
tymo minėjimo išvakarės su p. Daužvardis efektingai ape- 
turtinga programa bus nuotai- liavo į jaunimą ir visus svečius 
kingos ir malonios koncerte - 

i baliuj, kurį vasario 17 d. Pakš
to salėje rengia Varpininkų Fi
listerių draugija. Staliukai re
zervuojami tel. GA 3-0399. (Pr.) valdybos pirmininkas,

x A. Kairys Real Estate įs
taigoj, 2501 W. 69 St., pradėjo 
veikti butų nuomavimo skyrius. 
Chicagos lietuviai butų nuoma
vimo reikalu kviečiami kreiptis 
į šią įstaigą. Išsirinkti tinka
mą butą nuomininkai prašomi 

j atvykti į įstaigą asmeniškai.
Butų savininkai apie išnuomo
jamus butus gali pranešti tele- 

! fonu

T.T. MARIJONŲ BENDRADARBIŲ
10-jo Skyriaus

Vakarienė
SU PROGRAMA

Sekmadienį, vasario 18, 1962, 6 vai. vak

ŠV. JURGIO PARAP. SALEJE
32nd Place ir Lituanica Ave.

Auka $2.00

VISI KVIEČIAMI!

11-
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PAGYVENTA LIETUVOS 
ATSIMINLMAIS

Chicagos Lietuvos Vyčiai ir 
keletas šimtų jų svečių praėju
sį sekmadienį Sherman viešbu
tyje pagyveno Lietuvos atsimi
nimais. Fausto Strolias vado
vaujamas Vyčių choras savo 
gražiomis ir gerai padainuoto
mis dainomis, taip pat solistė 
Genovaitė Giedraitienė savo so
driu ir gražiu balsu klausyto
jus iš tikro nukėlė į tėvynę Lie
tuvą, į jos laukus ir pievas, į 
kaimus ir girias. Ateities jau
nieji ir taip pat vyresnieji šo
kėjai irgi žymiai prisidėjo, kad 
pakeltų dalyvių tautinę nuotai
ką ir prisimintų Lietuvą. Pa
grindinis banketo kalbėtojas ge 
neralinis Lietuvos konsulas dr.

I

HE 6-5151. (Sk.)

)

MINTYS APIE VASARIO
16-TĄ

i 
i

X Chicagos Lietuvių Opera 
stato Verdi 4 veiksmų operą 
AIDA.

SpekjtakTai—1962 m.: bai. i 
1 d., 3 vai. p. p., bai. 7 d., 8 
vai. vak. ir bai. 15 d., 3 v. p. p.

Bilietai gaunami: Marginiuo
se, 2511 W. 69th St. ir Karve
lio prekyboje, 3322 S. Halsted 
St.

Bilietų kainos: 
doleriai.

Bilietai paštu užsakomi, kar
tu siunčiant atrinkamai sumai 
čekį ir pažymint spektaklio da
tą, šiuo adresu: Lithuanian 
Opera of Chicago, c/o Mrs. S. 
Džiugas, 7133 S. Rockuell St., 
Chicago 29, III.

X Dipl. Teis. Mečys Šimkus, 
4259 S. Maplewood, labai tvar
kingai 
COME 
4-7450,

reikšdama pasitenkinimą gau
singu svečių atsilankymu ir dė
kinga programos dalyviams, sve 
čiams ir programos vedėjui kun. 
Antanui Zakarauskui, kuris la- I 
bai sąmojingai ir gabiai prista
tinėjo programos dalyvius. Cho 
rui, solistei akomponavo Jonas . 
Bijanskas. Invokaciją atkalbė
jo kan. P. Juknevičius. Padėkos 
maldą po banketo atkalbėjo! 
prel. Antanas Martinkus. Pro
gramos paruošimo komisijai pir 
mininkavo Genovaitė Giedraity
tė. Juozas Gribauskas ir jo žmo 
na žymiai prisidėjo prie šio ban
keto, pavaišindama svečius gė
rimais. I 

L. Vyčių Lietuvos atsimini
mų parengimas praėjo ir sėk- 
mingai ir nuotaikingai. Progra
ma buvo filmuojama. Jos da
lys vakar buvo rodomos per te
leviziją.

— Sakyk, Danute, ką tu ra
šysi apie Lietuvos nepriklauso
mybę? Juk mokytoja šiai die- 

l nai paminėti uždavė mums pa
rašyti rašinėlį.

— Vasario šešioliktosios mi
nėjimui? — Žinai, Jūrate, kad 
apie šią dieną galima labai daug 
parašyti.

j — Aš, Danut, rašysiu apie 
Lietuvos kunigaikščius, knygne
šius ir partizanus, nes apie juos 
labai daug girdėjau iš tėvelių 
ir mokytojų, o daugiausia tai 
skaičiau apie šiuos narsuolius.

— O aš, Jūrate, mėginsiu ap
rašyti Lietuvos vaikus, kurie 
gyvena tėvynėje ar Sibire — 
tremty. Man atrodo, kad jie yra 

! labai narsūs, drąsūs, ir nepa
prastai myli savo mažytį kraš
tą Lietuvą ir lietuvių kalbą.

— Būtų gražu, Danute, para
šyti ir apie lietuvius \ “ 
kurie gyvenam Amerikoj, 
mes mokomės lietuviškai, 
nuojam, šokam tautinius 
kius, žaidžiam lietuviškus

vaikus,
Juk 
dai- 
šo-

MYLĖS LIETUVĄ IŠ TOLO

Vasario šešioliktoji.

Silvija Stakevičiūtė, Šv. Jurgio 
parap. Lituanistinės mok. 8 sk. 
mok.

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI

Mamytė šiandien sakė, 
Kad žemėj mūs tėvelių 
Laisvi žmonės šventė 
šešioliktą Vasario.
Šiandien tėvynė mūsų 
Priešų pavergta, 
Bet mes lietuviai tikim, 
Kad ji vėl bus laisva.

Vytautas Spačkauskas

neužmiršti tėvų krašto ir viską 
aukoti bolševikų pavergtos Lie
tuvos išlaisvinimui. Robertas S. 
Boris, Lietuvos Vyčių centro 

atvykęs
iš Detroito, savo jaunatviška ir 
gražia kalba paskatino laikytis 
savųjų organizacijų, rūpintis 
jaunimo organizavimu, auklėji
mu ir globa. Pasakė žodį ir tei
sėjas Alfonsas \Vells, kuris ir 
Chicagos miesto mero sveikini
mo telegramą paskaitė. Veikli 
ir gabi Vyčių Chicagos apskri
ties pirmininke Eleonora Lau- 
rin pradėjo ir baigė programą,

IŠ ARTI IR TOLI

Chicagos Aukštesnioji Litua
nistikos mokykla šiemet didžiai 
sėkmingai dirba su 261 mokiniu 
ir 15 dėstytojų. Šis ypatingas 
jaunųjų lietuvybės židinys drau 
ge su Lituanistikos Instituto 
studentais vasario 10 d. minėjo 
Lietuvos nepriklausomybės šven 
tę.

Nuskambėjus gaivinantiems 
Lietuvos himno garsams, mo
kyklos direktorius J. Masilionis 
paaiškino, kad nepriklausomy
bė yra laisvė gyventi savo na
tūralioj aplinkoj. Pavyzdžiais ir 
palyginimais vaizdžiai nupasa-

I f 
!
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Į
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dimus. Nors mes ir gyvenam 
svetur, bet esam Lietuvos vai
kai ir Lietuvos Nepriklausomy
bės dieną — Vasario 16-tą lais- j 
vai švenčiam laisvoj Amerikoj, j 

— Man atrodo, Jūrate, kad 
būtų prasminga rašinėlį užbaig-1 
ti žodžiais iš Lietuvos himno

Lietuva, tėvyne mūsų, 
Tu didvyrių žeme!
Iš praeities tavo sūnūs
Te stiprybę semia.
Tegul tavo vaikai eina 
Vien takais dorybės,
Tegul dirba tavo naudai
Ir žmonių gėrybei.

Danutė ir Jūratė Vaičeliūnaitės

LIETUVA
kaip gražu ten Lietuvoj,o

Mūsų tėviškėj brangioj. 
Kaip gėlytė žydi ji, 
Man taip miela, taip brangi.
Norėčiau vykti Lietuvon, 
Tėvelių žemėn mylimon, 
Pamatyti kraštą tą, 
Mūsų žemę — Lietuvą.

O kaip norėčiau pamatyti 
Savo dėdę, tetulytę, 
Bet važiuot man nevalia, 
Nes tėvynė nelaisva.

Nijolė Viščiutė

ŽIEMA

Mums vaikams patinka žiema. 
Visur balta ir gražu!
Galim sniege pabraidyti 
Ir pačiuožti pamažu.

•
Kad ant ledo ir sugriūnam
Ir nosytės raudonuoja- 
Niekad šalta mums nebūna. 
Visi šaukiam“Valio žiema!” 

Rūtelė Mikolajūnaitė

MĮSLĖ

Aš atrodau įvairiai, 
Gyvenu visuos namuos. 
Žmonės glaudžiasi meiliai, 
Kai tik šalta jau laukuos.

Vasaros šiltom dienom, 
Stoviu liūdnas ir tylus. 
Pagalvoki patylom, 
Ir atspėk, kas aš esu?

(2 
ko lietus negali 
iš eilės? (3

i

Ruošiuosi būti laikraštininku.
Foto Vyt. Maco

1

Dėl 
dienas

taškai) 
lyti dvi 
taškai)

Mįslių ir galvosūkių 
atsakymai

PATARLĖ
Tingine Katrytė — dialogas, | 

kurį išpildo K. Baumilaitė ir Lai-; 
! mutis Degutis.

Kai atšįla, 
I laužo pakyla.

1.
2. Ko nevalgai pietų metu?

Pusryčių.
3. Kas aš? — gėlė.

Mįslė—laiškas.

CUICAOOJEprasmę. Priminė, kad okupan
tams bolševikams būtų džiaugs
mas, jei tremties jaunimas nu- 

kojo nepriklausomybės šventės taustų, nekalbėtų lietuviškai, ne- 
____________ lankytų lituanistinės mokyklos.

Programą pravedė mokslei
vis Uosis Juodvalkis. “Mylėsiu 
Lietuvą iš tolo” — Brazdžionio 
eilėraštį padeklamavo V. Va- 

[ siukevičius. J. Barzdukaitė pra
džiugino visus akordeono muzi
ka. Auksė Balčiauskaitė Mairo
nio eilėraščiu nukėlė klausyto
jus į Vilnių. M. Drunga paskai
tė vaizdelį iš Lietuvos partiza-

Į

NESPĖJO IŠVAŽIUOTI Į 
NEW YORKĄ

Našlė Stella Fedorga, 66,1224 k 

N. Rockvvell, besirengdarha iš- ■ 
vykti iš Chicagos į New Yor- 
ką, banke iškeitė $10,000 ver
tės JAV-ių bonų. Du jauni vy
rukai iš jos rankų ištraukė ran
kinuką su pinigais prie Rock- 
well ir Division gatvių ir pabė
go.

800,000 LANKYS AUTO
PARODĄ

Spėjama, jog 800,000 žmonių 
aplankys automobilių parodą, 
kuri vyks vasario 17 - 25 d. d. 
McCormick Place. Chicagiečiai 
turės progos apžiūrėti 450 nau
jų 1962 automobilių, įvairių rū 
šių sunkvežimių ir šešis ekspe
rimentinius ateities automobi
lius.

los mokinių. Buvo daugiau, bet 
kiti atsisakė — nes jų tėvai ne
sutinka toliau juos leisti lietu
viškai mokytis. Jeigu mes visi 
gyventume vienoje vietoje—ši
tą reikalą būtų galima kitaip 
sutvarkyti. Bet dabar, kada 
mes toli vienas nuo kito tarp 
svetimų žmonių — yra neįma
noma. Mokomės palengva. Ma
žieji mokosi abėcėlę rašyti, nes 

i tuoj po Velykų turės lankyti vo 
kiečių mokyklą. Jie taip pat
yra išmokę keletą lietuviškų dai Į tai visa pravartu.”

VOKIETIJOJE
— Vokietijoje lietuviai gyve- ; 

na labai išsimėtę, toli vienas 
nuo kito, todėl suruošti bet ko
kį parengimą yra sunku. Dau
gelyje tokių vietų ir vargo mo
kyklų darbas galimas tik dide- 

■ liu mokytojų pasišventimu ir 
pasiaukojimu. Tam pavaizduoti 
teikiame žinutę iš HagenAVestf. 
Tai didelis miestas, pačiame Vo
kietijos pramonės centre. Mie
ste ir artimesnėse nuo jo vie- 

• tovėse gyvena 115 lietuvių. Jų 
« - 4 - tarpe yra keliolika gausių šei-o, u, 4 ir 3 j . v , . i ,mų, auginančių po tris, keturis 

ir daugiau vaikučių. Vargo mo
kyklą čia veda ir mokytojauja 
pasišventėlis, taurus lietuvis D. 
Kalvaitis. Nors ir invalidas (ne 

i tekęs dešinės rankos) dirba fab 
rike, kad išmaitinus savo šeimą 
(4 vaikučiai) ir dar randa lai
ko vargo mokyklą vesti. Jo dar 
bo sąlygos yra labai sunkios, 
nes miestas didelis ir lietuviai 
gyvena išsimėtę. Štai ką jis 
pats apie savo darbo sunkumus 
rašo: “Jūsų siunčiamas ‘Eglu
tes’ gaunu, už ką tariu Balfui 
nuoširdų ačiū. Vargo mokyklos 
mokinių nėra daug. Nors Hage- 

I no apylinkėje gyvena nemaža 
lietuvių su šeimomis, bet nevisi 
prijaučia lietuviškumą. Tunu 

j maždaug apie 12 vargo mokyk-

f
ir greitai užpildo IN- 
TAX visiems. Tel. CL 

sekmad. YA 7-2046.
(Sk.)

X Dr. Vladas Šimaitis jau 10 
metų kai padeda lietuviams už
pildyti Income Tax pareiškimus, 
2737 W. 43 St., tel. CL 4-2390.

(Sk.)

I
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AUKŠTOS KULNYS — KAN

KINIMO ĮRANKIAI

nelių. Turėjau keletą mokinių, 
kurie stropiai lietuvių kalbos 
mokėsi, bet gaila — jų tėvai 
nesutiko toliau leisti jiems lie
tuvių kalbos mokytis. Dabar 
vargo mokyklą lanko tie vai
kai kurie nepertoliausiai gyve
na. Jeigu jūs kada nors turėsi
te užsieninių sąsiuvinių ar pieš
tukų, ar šiaip knygučių su spal
votais paveikslėliais — prašau nų kovų. Maironio eilėraštį “Ne 
mums prisiųsti —mums būtų daugel mūsų” padeklamavo Aid.

Lesnauskaitė. Milda Pakalniš
kytė deklamavo apie norą į tė
viškę sugrįžti.

i
Muz. F. Stroliai vadovaujant, 

moksleivių grupė ilgesinga rim
timi skambančiomis patrioti
nėmis, o taipgi partizaninėmis 
dainomis šį minėjimą giliai įs
paudė atmintin. Visi mokslei
viai ir mokytojai tą dieną buvo 
pasipuošė trispalviais ženkle
liais. J. Žv.

Sofija ir Ignas Sakalas: nuotrauka daryta šeštadienį jiems su
ruoštame pagerbime- Ignui Sakalui pagerbimą suruošė buvę jo 
kolegos “Draugo” redaktoriai ir administracijos personalas.

SUDEGINO PIKTINANČIUS 
MENO PAVEIKSLUS

Dailininkas Charles Crowden, 
463 W. St. James PI., pasipik
tino savo tapybos paveikslais 
ir pradėjo juos deginti. Įvykęs 
gaisras sudalė $30.000 nuosto- j 
lių. Dailininko rankos apdegė ir
jis nusisvilino barzdelę. Chica- pragyvena ortopedai - chirur- 
gos policija jį suėmė. gai”, pasakė dr. Scuderi.

i. • . --- -------

Dr. Carlo Scuderi, Chicagos 
ortopedas - chirurgas, praminė 
gražiosios lyties dėvimus trijų 
colių vininėmis kulnimis bate
lius “kankinimo įrankiais”, ku
rie, atrodo, “buvo ypatingai pri . 
taikyti moterų suluošinimui. Iš 
tokios damų tuštybės lengvai

i

PREZIDENTO ŽMONA KAL-, 
RĖŠ PER TV

Prezidento Kennedy’ žmona 
Jacąue’ina parodys Balstuosius 
rūmus per televiziją vasario 14 
d. Chicagoje ta vienos valahdos 
programa bus matoma 9 v. 
per CBS tinklo Kanalą 2.

v.

1962 M. VAS. 17 D., 7:30 VAL. VAK., PUNKTUALIAI
JAUNIMO CENTRO SALĖJ 

5620 So. Claremont Avenue
BALIO SRUOGOS

3 VEIKS. KOMEDIJA “UOŠVĖ”
Režisūra ir dekoracijos V. MATULIONIO

Vaidina Clevelando VL. BRAZIULIO vadovaujama Dramos Studija
Biletai iš anksto gaunami: JAUNIMO CENTRE,
J. KARVELIO prekyboje ir “MARGINIUOSE”
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